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Algemeen 
 

 
De zomervakantie is helaas alweer voorbij en de meeste kinderen zijn alweer gewend om naar 
de opvang of school te gaan. Veel kinderen zijn ook in de zomervakantie opgevangen door onze 
kinderopvang en BSO. De BSO had een leuk activiteitenprogramma gemaakt. 
In de afgelopen weken hebben we een heleboel nieuwe sterren mogen verwelkomen.  
We hopen dat al deze kinderen en hun ouders een leuke en fijne tijd zullen hebben op IKC Stella 
Nova! 
 
Donderdag 30 september 2021: Studiedag 
Op donderdag 1 oktober heeft het team van IKC Stella Nova onderwijs een studiedag. De school is 
dan gesloten. De kinderopvang en de BSO zijn deze dag gewoon open. Wilt u deze dag gebruik 
maken van de BSO, dan kunt u contact opnemen met Angelique, manager kinderopvang. 
 
  

Opvang 

 

Nieuwe kinderen  
Graag verwelkomen wij Jayano, Jayvi, Dean, Emmelie, Isra, Mia, Kehlani en Thieme op de 
babygroepen. En Adam en Dahne op de peutergroepen. We wensen jullie heel veel plezier bij ons!  
  
Personeel  
 In de vakantie hebben we jullie al op de hoogte gebracht dat Eline bevallen is van haar 
tweeling Luuk en Daan. Het gaat heel goed met ze.  
Kila is ondertussen al weer twee weken met zwangerschapsverlof. Wanisha vervangt haar 
op  babygroep 1.  
Rachida is inmiddels weer twee dagen aan het werk is, en binnenkort gaat ze haar derde 
dag weer opbouwen.  
Gelukkig is Jacqueline ook weer volledig hersteld, en valt veel in op de babygroepen. Vanaf 
volgende week is ze drie weken vrij.  
Vanaf volgende week gaat Halima ook weer boventallig aan de slag, we zijn blij haar weer vaker te 
zullen zien.  
  
Stagiaires  
Als alles loopt als gepland zullen er vanaf volgende week zowel bij het KDV (unit o) als op de BSO 
stagiaires starten.  
Op de BSO is dit Doha, ze stelt zich alvast aan jullie voor.  
  
  
  
  

Nieuwsbrief 



 
 

 

Beste ouders/verzorgers,  
 
Mijn naam is Doha Mahmoud, 26 jaar oud. Ik woon sinds 2015 in Nederland. 
Ik start dit schooljaar mijn laatste studiejaar als Gespecialiseerd Pedagogisch 
Medewerker niveau 4. Tijdens mijn studie in de afgelopen jaren heb ik 
gewerkt bij  Smallsteps kinderopvang met baby’s en peuters.  
Ik geloof dat ieder kind uniek is en dit maakt het werken met kinderen zo 
bijzonder en daarom ben ik nieuwsgierig naar de BSO-groep. Ik vind het erg 
leuk om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en daarbij activiteiten aan 
te passen op de behoefte en interesses van de kinderen. Ik vind het belangrijk 
dat de kinderen zich thuis voelen bij mijn op groep. En kijk er naar uit ze te 
gaan leren kennen.  
Ik ga stage lopen op de blauwe groep bij Saskia en Jaline.  
Ik heb er erg veel zin in, uw kind zal elke dag de weer mooie herinneringen 
meenemen naar huis.  
 
Met vriendelijke groet,  
Doha  
  
Op peutergroep 1 komt Ranjinie stage lopen op dinsdag en woensdag. Ze zal volgende week via de 
ouderapp aan u voorstellen.  
  
Peutergroepen 
 
Aanmelden voor school 
 
Als uw kind overstapt van de baby- naar de peutergroep, is dat alweer een volgende stap in de 
ontwikkeling die uw kind doormaakt. U zult er dan misschien nog niet aan moeten denken, maar 2 
jaar later zet uw kind alweer de volgende stap, de stap richting het basisonderwijs.  
Binnen IKC Stella Nova is het mogelijk om makkelijk over te stappen van de kinderopvang naar het 
onderwijs op IKC Stella Nova. Voor ouders die gebruik maken van onze kinderopvang wordt 
automatisch een plekje gereserveerd op onze school. Dit plekje wordt gereserveerd totdat uw kind 
2,5 jaar is. Als uw kind 2,5 jaar oud is en u heeft uw kind nog niet aangemeld bij onze school, dan 
kan het voorkomen dat er bij aanmelding van uw kind geen plekje meer beschikbaar is.  
 
Wat moet u doen om uw gereserveerde plekje definitief te maken? 

1. Neem contact op met de directie van onze school om een kennismakingsgesprek aan te 
vragen. Tijdens dit kennismakingsgesprek krijgt u informatie over het onderwijs op IKC Stella 
Nova en wordt u rondgeleid door onze school. U krijgt de kans om al uw vragen te stellen.   
U kunt contact opnemen door te mailen naar info@ikcstellanova.nl of te bellen naar 079-
3169184. 

2. Aan het eind van het kennismakingsgesprek, krijgt u een mapje met formulieren mee naar 
huis. Om uw plekje definitief te maken, moet u het aanmeldingsformulier ingevuld op school 
inleveren. Dit moet u doen voordat uw kind 2,5 jaar is. Op dat moment wordt uw kind auto-
matisch geplaatst op onze school.  
Als u het ingevulde aanmeldingsformulier inlevert nadat uw kind 2,5 jaar geworden is, dan 
wordt uw kind niet automatisch geplaatst en krijgt u na een aantal weken te horen of uw kind 
alsnog geplaatst kan worden. 

 
We begrijpen dat het best moeilijk kan zijn om vrij vroeg al een keuze voor een basisschool te 
moeten maken. Het is echter zo dat veel ouders hun kind op onze school willen aanmelden. Omdat 
u al gebruik maakt van onze kinderopvang, vinden we het niet meer dan logisch om u voorrang te 
geven boven andere ouders die geen gebruik maken van onze kinderopvang. Echter is het voor 
onze planning en organisatie van belang tijdig te horen of u wel of niet gebruik wil maken van uw 
gereserveerde plekje op onze school. 
 
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Angelique (manager kinderopvang), met Eelco of 
Heleen (directie onderwijs) of met één van de pedagogisch medewerkers van de peutergroepen. 
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BSO 
 
Zomervakantie  
Wauw! Wat hebben we een ontzettend leuke zomervakantie gehad. We hebben veel gedaan, denk 
hierbij aan verschillende workshops, een reuze opblaas dartbord en als klap op de vuurpijl een uitje 
met de natuurbus naar het Haagse Bos.  
We kunnen zeggen dat de zomervakantie een succes was. Bedankt voor de medewerking ouders!   
  
Nieuwe kinderen  
We verwelkomen Leanne als gele ster. Gijs en Twan als oranje sterren en Elynn, Madelief en Mila 
als paarse sterren. Daarnaast zijn Joost en Noya nieuw bij de blauwe sterren. Welkom allemaal!  
  
Thema; onderwaterwereld  
De komende tijd staat de BSO in het teken van de onderwaterwereld. Dit betekent dat wij activiteiten 
aanbieden die te maken hebben met deze wondere wereld. Het activiteitenrooster is inmiddels 
verstuurd en de kinderen kunnen het bekijken op de BSO. We hebben er zin in!  
  
Afmelden/aanvragen  
Mocht(en) uw kind(eren) niet komen op een bepaalde BSO middag dan vragen wij u ervoor te 
zorgen dat ze zijn afgemeld in ons systeem. Zo komen er weer plekjes vrij op een middag.   
Daarnaast worden er verschillende aanvragen gedaan voor bepaalde dagen, wij doen ons best om 
deze zo snel mogelijk te behandelen. De aanvraag kan altijd op het laatste moment worden goed- of 
afgekeurd i.v.m. ruimte op de groep.  
  
Laatste mededelingen:  
Wij herinneringen u graag aan de huidige maatregelen die (ook dit schooljaar nog) bij ons gelden:  
- Kinderen worden nog steeds gebracht en gehaald aan de achterzijde van het gebouw.  
- Ouders blijven buiten wachten (alleen) en ontvangen een korte overdracht.  
- Voor de actuele regels omtrent klachten etc. verwijzen wij u door naar het 
RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen  
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Onderwijs 
 
 

Mooi nieuws over meester Eelco 
Zondag 29 juni liet meester Eelco weten dat zijn dochter Marlie is geboren. We feliciteren Meester 
Eelco, zijn vriendin en grote broer Aiden met dit prachtige nieuws. Mocht u het leuk vinden om een 
kaart of een cadeau aan Marlie en de rest van het gezin te geven, kunt u dat op school inleveren. 
We zullen bij de keuken een doos neerzetten. Wij zorgen er dan voor dat de inhoud van deze doos 
bij meester Eelco wordt gebracht.  
 
Mogen wij ons even voorstellen? 
 
In Unit 2 zijn juffrouw Roos en juffrouw Jolanda gestart. Zij stellen zich hieronder voor:  
 
 
Graag stel ik mij even aan jullie voor. Ik ben Roos Lelieveld, 29 jaar.  
Samen met mijn man, zoon van 6, dochter van 3 en dochter van 10 maanden 
woon ik in Zoetermeer. Ik kom vanaf dit schooljaar bij Stella Nova werken in 
Unit 2. Ik heb er veel zin in om hier met de kinderen in verschillende 
jaargroepen te werken. Hiervoor heb ik 5 jaar op IKC Het Plankier in de 
Leyens lesgegeven. Het is jammer dat ik u niet in de Unit kan ontmoeten, 
maar voelt u zich vrij om mij na schooltijd op het schoolplein even aan te 
schieten, om kennis te maken of met een korte vraag.  
 
Tot ziens! 
Roos 
 
 
Beste ouders en kinderen, 
 
Graag zou ik mij even kort willen voorstellen. Ik ben Jolanda van Deurzen en 
ik ben dit schooljaar de  nieuwe leerkracht van basisgroep 2 in unit 2.  
Ik ben 31 jaar en ik woon samen met mijn man en onze kat in Zoetermeer. 
Naast mijn liefde voor het vak als leerkracht ben ik in mijn vrije tijd graag 
creatief bezig met schminken, knuffels maken op de naaimachine, muziek 
maken in een bigband op mijn saxofoon of zingen in musicals. 
 
Hiervoor heb ik voor 8 jaar gewerkt als kleuterjuf op een school in Rotterdam. 
Ik heb hier met veel plezier gewerkt, maar het was tijd voor een nieuwe 
uitdaging. Ik heb erg veel zin om te starten op IKC Stella Nova en verheug 
me om kennis te maken met de kinderen. 
 
Groetjes juf Jolanda 
 
Telefoonformulier en toestemming wetgeving privacy 
Afgelopen week hebben de leerlingen een telefoonformulier mee naar huis gekregen. We willen u 
vragen om dit formulier voor ons in te vullen, ook als er niks is gewijzigd. De ingevulde formulieren 
worden in een map gestopt, zodat we in geval van nood snel bij deze formulieren kunnen.  
De telefoonformulieren zijn voor ons dus erg belangrijk! Vorig schooljaar hebt u voor het eerst een 
toestemmingsformulier van ons gekregen. U hebt hierop kunnen aangeven of u wel of geen 
toestemming geeft voor bijvoorbeeld het maken van foto’s.  Vanwege de nieuwe privacywet zijn wij 
verplicht om elk schooljaar toestemming aan u te vragen. Mocht u iets rondom de privacy van uw 
kind(eren) willen veranderen, laat het dan even weten aan juffrouw Hanneke Vijfvinkel of juffrouw 
Heleen. Als u geen veranderingen doorgeeft, blijven de door u ingevulde gegevens op het formulier 
van vorig jaar hetzelfde. Alvast bedankt! 
 
 



 
 

 

Portfolio  
Wilt u de portfoliomappen mee terug naar school geven? Alvast bedankt! 
 
Schoolgids en Stella Nova ABC  
De directie is druk bezig om de Schoolgids en het Stella Nova ABC te updaten. Deze documenten 
worden bekeken door de MR en zullen binnenkort aan u worden gemaild. Omdat het grote 
bestanden zijn, kan het zijn dat de documenten in aparte mails aan u verzonden worden. De 
documenten worden ook op onze website geplaatst. De data van studiedagen en vakanties staan 
ook op onze website. In de activiteiten-kalender op onze website staan de bijzondere activiteiten 
vermeld. Deze proberen we zo goed mogelijk bij te houden, zodat u op tijd de juiste informatie kunt 
vinden.  
 

Studiedagen 
In de informatiemail van vorige week stonden onze studiedagen vermeld. Omdat de studiedag in 
november verkeerd vermeld stond, staan de studiedagen hieronder nog een keer voor u op een rij: 
 
Donderdag 30 september – alle leerlingen vrij 
Maandag 6 december – alle leerlingen vrij 
Maandag 10 januari – alle leerlingen vrij 
Vrijdag 11 februari – alle leerlingen vrij 
Vrijdag 25 februari – alle leerlingen vrij 
Dinsdag 7 juni – alle leerlingen vrij 
Vrijdag 8 juli - alle leerlingen vrij  ((in geval van calamiteiten wordt dit een gewone lesdag.) 
 
 
 
Vakantierooster  
Herfstvakantie                      18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021 
Kerstvakantie                       27 december 2021 t/m 7 januari 2022 
Voorjaarsvakantie                28 februari 2022 t/m 4 maart 2022 
Goede vrijdag                      15 april 2022 
Pasen                                  18 april 2022 
Meivakantie                          25 april 2022 t/m 06 mei 2022 
Hemelvaart                          26 mei 2022 t/m 27 mei 2022 
Pinksteren                            06 juni 2022 
Zomervakantie                     11 juli 2022 t/m 19 augustus 2022 
 
We hopen u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en sturen u binnenkort alle 
documenten van dit schooljaar op. 
 
  



 
 

 

Gymrooster  
Ook dit schooljaar is er voor de leerlingen van groep 3 t/m 5 extra gym tijd ingeroosterd. Juffrouw 
Hanneke Deurloo zal de gymlessen geven op dinsdag en woensdag gaan geven. Hieronder vindt u 
het gymrooster: 
 
 
Dinsdag:  
 
Groep 8 08.30 – 09.15   
Groep 7 09.15 – 10.00   
Groep 6 10.15 – 11.00    
Groep 5 11.00 – 11.45   
Groep 4 12.30 – 13.15   
Groep 3 13.15 – 14.00   
Groep 3 14.00 – 14.45   
 

Woensdag: 
  
Groep 5 08.30 – 09.15   
Groep 4 09.15 – 10.00   
Groep 3 10.00 – 10.45    
Groep 3 10.45 – 11.30   
Om de week een BG van unit 3 11.30 – 12.15  

 
 
De leerlingen van groep 1 en 2 gymmen in hun eigen speelzaal in onze school.  
 

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gymmen tijdens de gymles in een gympak of een gymbroek 
en een T-shirt. Het dragen van gymkleding is verplicht. Ook het dragen van gymschoenen is 
verplicht. Deze gymschoenen mogen de leerlingen niet buiten de gymzaal gebruiken. 
 

 
Nieuws uit Unit 1  
 
Nieuwe leerlingen in Unit 1  
Na de zomervakantie zijn er 7 nieuwe leerlingen gestart in Unit 1. Faith, Twan, Ezra, Mae-Lynn, 
Charlie, Jalou en Saanvika. We wensen onze nieuwe leerlingen en hun ouders veel plezier toe op 
onze school! 
 

Belangrijke informatie in Powerpoint 
Omdat de informatieavond voor groep 1 en 2 niet doorgaat, krijgt u op dinsdag 14 september een 
presentatie opgestuurd met daarin belangrijke informatie. Mocht u naar aanleiding van deze 
presentatie nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar één van de leerkrachten van Unit 1. 
 
Thema; Onderwaterwereld  
Het eerste thema van het nieuwe schooljaar is het thema ‘Onderwaterwereld’. De instructies die de 
leerlingen krijgen en de werkjes die ze maken hebben met het thema te maken.  
 

Stagiaire in Unit 1 
Dit schooljaar loopt juffrouw Melissa stage in Unit 1. Op maandag is zij te vinden in de startgroep. 
Op de andere dagen is ze ter ondersteuning in heel Unit 1 te vinden. Juffrouw Melissa wordt 
begeleid door de leerkrachten van Unit 1. Zij stelt zich in de volgende nieuwsbrief voor.  
 
 

  



 
 

 

 
Nieuws uit Unit 2  
 

Informatieavonden 
Vanwege de coronamaatregelen kunnen de informatieavonden voor de groep 4 en 5 niet op de 
gebruikelijke manier doorgaan. In plaats daarvan ontvangt u op 7 september een PowerPoint met 
daarin alle belangrijke informatie. Mocht u naar aanleiding van deze presentatie nog vragen hebben, 
dan kunt u mailen naar één van de leerkrachten van Unit 2. 
 
Voor groep 3 maken we een uitzondering. De ouders van de leerlingen van groep 3 worden op 
dinsdag 7 september om 19.00 uur op school uitgenodigd. Als het goed is heeft u hier al informatie 
over ontvangen van de leerkrachten van Unit 2.  
 

Groep 5: Start Schooltuinlessen  
Op donderdag 9 september start het nieuwe Schooltuinseizoen. De ouders van groep 5 krijgen 
hierover informatie in een aparte nieuwsbrief. De leerlingen van groep 5 zullen elke 
donderdagmiddag samen met meester Gerard, juffrouw Marieke en juffrouw Hanneke Deurloo 
richting Meerzicht wandelen. Daar krijgen ze les over de natuur. Aan het eind van het schooljaar 
krijgen de leerlingen hun eigen schooltuin, waarop ze groente zullen gaan verbouwen.  
 
Nieuws uit Unit 3  
 
Nieuwe leerling in unit 3 
Na de zomervakantie is er 1 nieuwe leerling gestart in Unit 3: Jaimy. We wensen Jaimy veel plezier 
toe op onze school! 
 

Belangrijke informatie in Powerpoint 
Vanwege de coronamaatregelen kunnen de informatieavonden voor de groep 6 en 7 niet op de 
gebruikelijke manier doorgaan. In plaats daarvan ontvangt u op 9 september een PowerPoint met 
daarin alle belangrijke informatie. Mocht u naar aanleiding van deze presentatie nog vragen hebben, 
dan kunt u mailen naar één van de leerkrachten van Unit 3. 
 
Voor groep 8 maken we een uitzondering. De ouders van de leerlingen van groep 8 worden op 
donderdag 9 september om 19.30 uur op school uitgenodigd. De leerkrachten geven u op deze 
avond informatie over het schooladvies en het Voortgezet Onderwijs. U krijgt informatie over de 
verschillende onderwijstypen en de middelbare scholen in Zoetermeer. Er wordt verteld hoe het 
traject de komende maanden zal gaan verlopen, om tot een definitief advies en schoolkeuze te 
komen. Het is daarom belangrijk dat u op deze avond aanwezig probeert te zijn!  
 

Groep 8 op kamp 
Van woensdag 15  t/m vrijdag 17 september gaan de leerlingen van groep 8 op kamp. Zij vertrekken 
woensdagochtend met de bus naar kampverblijf ‘De wildwal’ in Lunteren. Onderweg maken de 
leerlingen een tussenstop bij het Nationaal Militair Museum in Soest. Op donderdag blijven de 
leerlingen in de buurt van het kampverblijf en op vrijdag gaan de leerlingen naar De Efteling.  
De begeleiding van het kamp bestaat dit keer uit juffrouw Manouk, juffrouw Laura en juffrouw 
Hanneke Deurloo.  
Op woensdag, donderdag en vrijdag zullen meester Filemon, juffrouw Liesbeth en juffrouw Heleen 
voor de groepen 6 en 7 staan. We wensen de leerlingen van groep 8 en de begeleiders veel plezier 
toe op kamp! 
 
  



 
 

 

 

Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 1 september 2021 Nieuwsbrief 1 
Juffrouw Divera 40 jaar in dienst!  

Dinsdag 7 september 2021 19.30 uur Informatieavond groep 3  

Donderdag 9 september 2021 19.30 uur Informatieavond Schooladvies en V.O. (groep 8) 

Maandag 13 september 2021  19,30 uur: MR 

Woensdag 15 september 2021 Groep 8 op kamp (Juffrouw Heleen vervangt juffrouw Manouk in 
Unit 3) 
Er is deze dag geen gym. 

Donderdag 16 september 2021 Meester Eelco afwezig (Juffrouw Mirjam vervangt juffrouw 
Hanneke D. in Unit 2)  

Vrijdag 17 september 2021 Groep 8 op kamp (Juffrouw Heleen vervangt juffrouw Hanneke 
D. in Unit 2)  

Maandag 20 september  Schoolbezoek uit Veenendaal  

Dinsdag 21 september  Vogelspotten groep 4 (BG 1 en 2)  

Woensdag 22 september  Schoolbezoek uit Amsterdam  

Dinsdag 28 september Vogelspotten groep 4 (BG 3 en 4) 
Juffrouw Heleen afwezig ivm studiedag directies Unicoz 

Donderdag 30 september  Studiedag – alle leerlingen vrij 
 


