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Algemeen 
 

 

 
Gezonde voeding en certificaat ‘Gezonde school’ 
IKC Stella Nova levert graag een bijdrage aan een gezonde start voor kinderen. Dit doen we onder 
andere door bewust te kiezen welke voeding we kinderen aanbieden. Op de kinderopvang volgen 
we daarom de richtlijnen van het Voedingscentrum betreffende gezonde voeding. De keuzes van 
voeding komen uit de ‘Schijf van vijf’. Wanneer uw kind naar onze opvang komt, vertellen wij u 
over ons voedingsbeleid en waarom we welke keuzes hebben gemaakt.  
In de eerste week van november gaat school proberen het certificaat ‘Gezonde school’ te behalen. 
Het thema in Unit 0 en 1 is dan ook ‘Voeding’. De afgelopen jaren zijn wij op school al bezig 
geweest met gezonde voeding. Op dinsdag en donderdag nemen de kinderen fruit mee voor het 
10-uurtje. Vanaf de eerste week van november worden alle dagen ‘fruitdagen’, behalve de 
woensdag. Dan is het koekjesdag.  
Ook stimuleren wij de gezonde traktaties. Heeft u een tip of bent u zelf actief op dit gebied dan 
horen wij dat graag. Een verdere uitbreiding van gezonde voeding is ons streven. Ouders van 
school krijgen nog informatie op welke manier we dat gaan doen. Samen proberen we binnen IKC 
Stella Nova gezond gedrag te bevorderen! 
 

Kinderboekenweek 

Vandaag is de Kinderboekenweek van start gaan. Deze heeft dit jaar als thema; Kom erbij! 
Het prentenboek ‘Kom erbij’ van schrijfster en illustrator Milja Praagman zal hierin centraal staan. 
De kinderen van de kinderopvang mogen tot en met vrijdag 12 oktober een mooi boekje 
meenemen naar de opvang. Vindt u, uw partner of misschien een ander familielid het leuk om een 
boekje te komen voorlezen, dan kunt u dit aangeven bij de pedagogisch medewerker van de 
groep.  
Ook op school is de Kinderboekenweek van start gegaan. Het thema ‘Kom erbij’ nodigt uit om het 
met de leerlingen te hebben over vriendschap. Op vrijdag 12 oktober zullen de leerlingen van 
groep 8 voorlezen aan de kinderen van de kinderopvang. Ook wordt er een boekenruilbeurs 
gehouden. Hiervoor kunnen leesboeken van thuis op school worden ingeleverd. Op donderdag 18 
oktober kunnen de leerlingen een boek ruilen voor een ander boek. Op vrijdag 19 oktober vindt de  
De Kinderboekenweek zal op vrijdag 19 oktober afgesloten worden met een Voorleeswedstrijd in 
Unit 3. De winnaar van de voorleeswedstrijd mag meedoen aan het voorleeskampioenschap van 
Zoetermeer! 
 

Herfstvakantie: maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018  
Vanaf maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober is het Herfstvakantie. Alle leerlingen zijn dan vrij van 
school. De opvang is in deze week gewoon geopend. Mocht u gebruik willen maken van een dagje 
BSO of meer informatie willen over bijvoorbeeld de prijzen? Dan kunt u hiervoor contact opnemen 
met Angelique via mailadres: angelique.bekooy@partou.nl. Op maandag 29 oktober is de 
Herfstvakantie voorbij en verwachten we alle leerlingen weer terug op school! Alvast een fijne 
vakantie toegewenst! 
 
           

Nieuwsbrief 



Opvang 
 
  

Welkom 
Graag verwelkomen wij Joeri, Menno, Oscar, Jochem, Luuk, Mason, Bram, Zoija, Jayden, Boaz, 
Ryan, Liam en Lauren bij ons op IKC Stella Nova!  
 
Personeel 
Afwezigheid Marjolijn 
Misschien heeft u al gemerkt dat Marjolijn, werkzaam op peutergroep 1, al even niet aanwezig is. 
Marjolijn heeft op dit moment wat problemen met haar gezondheid, maar na omstandigheden gaat 
goed met haar. We hebben veel contact met haar, en hopen dat ze spoedig zal herstellen. De 
werkdagen van Marjolijn worden op dit moment opgevangen door Wanisha, onze vaste 
invalkracht.  
 

Werkdagen Carola 
Per 1 oktober is Carola 1 dag minder gaan werken. Ze neemt op de maandagen ouderschaps-
verlof op. Op dit moment vervangt Kelsey haar op deze dag, onze BBL collega die ook op de BSO 
aan het werk is. 
 

Vacature 
Door de groei van de bezetting op de peutergroepen zoeken wij een nieuwe collega voor 24 tot 32 
uur per week. De sollicitatieprocedure is gestart. Zodra wij een nieuwe collega hebben aangeno-
men brengen we u daarvan op de hoogte. 
 

Werkdagen Paulina 
De werkdagen van Paulina zijn per 1 oktober gewijzigd. Ze werkte altijd op de vrijdag en nu is dat 
de maandag geworden. Paulina werkt in principe op maandag en dinsdag op peuter 2 en op 
donderdag op peuter 1. I.v.m. de afwezigheid van Marjolijn is Paulina op dit moment flexibel aan 
het werk op beide groepen, zodat wij op deze manier de stabiliteit op de groep blijven waarborgen. 
 

Afscheid Mandy op de BSO 
Helaas gaat Mandy ons op de woensdagen op de BSO verlaten. Op dit moment combineert ze 
haar werkzaamheden met de vestiging van Partou aan de Weidedreef. Per 1 november gaat 
Mandy volledig over naar deze vestiging, en zullen we haar af en toe nog eens een dagje inzetten, 
maar officieel hoort ze bij de Weidedreef. Mandy is ooit begonnen als stagiaire op de babygroep 
en doorgestroomd naar de BSO. We willen haar dan ook graag bedanken voor al haar inzet en 
enthousiasme. Haar laatste werkdag is op 31 oktober. Samen met de kinderen zullen we op deze 
dag afscheid van haar nemen. 
 

Vakantie teamleden 
Angela is deze week vrij. 
Ehlana heeft vakantie van 15 oktober t/m 19 oktober. 
Bianca, Brenda, Marjolijn en Angelique zijn vrij in de herfstvakantie. 22 t/m 26 oktober. 
 
Nieuws uit de groepen 
Babygroepen 
Op de babygroep zijn er de afgelopen periode weer een aantal nieuwe kindjes bijgekomen. 
Sommige kindjes zijn al gestart en andere kindjes zijn op dit moment bij ons aan het wennen. We 
hopen dat ze allemaal een fijne tijd bij ons zullen hebben en u als ouder natuurlijk ook. Mocht u 
vragen hebben dan kunt u deze altijd stellen. 
 

Met het veranderen van het weer moeten we er aan geloven. De koude periode komt er weer aan. 
Wilt u alert zijn op de kleding die u voor uw kind(eren) in de mandjes heeft liggen. De zomerkleding 
graag even omwisselen voor de winterkleding, dan is iedereen weer warmpjes aangekleed na een 
eventuele verschoning. In de groep hebben we de vloer verwarming weer aan gezet zodat de 
kinderen die op de vloer spelen geen kou hoeven te ervaren.   
 



Vergeet u niet om een mooie gezins-familiefoto naar ons te mailen. We hebben voor een aantal 
kinderen een huis kunnen maken. Graag maken wij voor alle kinderen een huisje. U kunt mailen 
naar; teamkdvwillemalexanderplantsoen2a@partou.nl 
 

Peutergroepen 
Op peutergroep 1 hebben wij de aankomende 10 weken een stagiaire lopen. Haar naam is Mandy. 
Mandy is een eerstejaars niveau 3 studente, die heel graag het mooie vak van Pedagogisch 
medewerkerster wil leren kennen. Zij loopt stage op dinsdag, woensdag en donderdag. Marjolijn 
en Carola zullen haar begeleiden tijdens haar stage periode. Wij wensen Mandy een leerzame tijd 
toe. 
 

Peutergroep 1 heeft voor de maand oktober een leuke workshop geboekt. Deze is gestart op 1 
oktober, het betreft de workshop; Tuimel judo. Deze tuimel judo lessen worden aangeboden door 
Clinc Factory onder leiding van een echt judoka. De workshop zal op verschillende dagen worden 
aangeboden, hierdoor zijn alle kinderen in de gelegenheid om mee te doen. Houdt u de ‘mijn 
Partou’ app in de gaten voor meer informatie.  
 

Tennisvereniging Toddie Sport komt op 4 oktober een tennisworkshop geven op IKC Stella Nova. 
Deze is bedoeld voor kinderen tussen de drie en de zes jaar. De peuters van drie zijn door Toddie 
sport uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Wij wensen de peuters heel veel plezier. 
 

Wilt u de mandjes van uw kind(eren) met regelmaat controleren. We merken dat de mandjes snel 
vol raken. Kijkt u hierbij ook naar de maat van de reservekleding, de peuters groeien hard.  
 

Buitenschoolse opvang 
Op onze BSO is het na de zomervakantie gezellig druk geworden. Er zijn veel nieuwe kinderen 
gestart bij ons. De eerste weken stonden vooral ook in het teken van wennen, het leren kennen 
van onze BSO en de medewerksters. Om u een beeld te geven van het aantal kinderen wat er bij 
is gekomen: 
Op maandag verwelkomen wij rond de 50 kinderen, waar we voor de vakantie rond de 35 kinderen 
opvingen. Een enorme groei, waar wij trots op zijn. Op onze informatiebord kunt u terug vinden wie 
er iedere dag aan het werk is op de groepen. Ook vindt u daar andere belangrijke informatie, die 
wij ook delen via de “Mijn partou” app. 
 

Ook in herfst spelen we op de BSO graag buiten. Wilt u er aan denken om de kinderen warme 
kleding mee te geven. Denk hierbij ook aan mutsen en sjaals.  
 

Vanaf 9 oktober kunnen de kinderen van de BSO deelnemen aan de workshop; Wereldsemuziek. 
Deze zal elke dinsdag worden aangeboden en is geschikt voor kinderen van alle leeftijden (4 
t/m12). Deze workshops wordt 6 weken lang aangeboden. We hebben de afgelopen tijd ook 
nieuwe muziekinstrumenten aangeschaft. De kinderen vinden dit erg leuk en kunnen zo mogelijk 
nieuwe talenten ontdekken. 
 

De herfstvakantie staat alweer voor de deur. Het thema voor deze vakantie is:  “Beroepen”. Op dit 
moment worden de puntjes nog op de i gezet in ons activiteitenrooster. Aan het einde van de week 
ontvangt u o.a. via “Mijn partou” het activiteitenrooster. 
 
Huiswerk maken 
Op de BSO is er buiten het vrij spelen en mee doen aan leuke activiteiten ook de mogelijkheid om 
huiswerk te maken. Omdat we alle kinderen in de gelegenheid willen stellen om zowel activiteiten 
als huiswerk te maken, hebben wij een vast huiswerkmoment ingepland. Dit moment is ongeveer 
om 15.30 uur na het eet- en stamgroep moment. Meestal is een kwartiertje huiswerk maken al 
genoeg. Tijdens dit moment zijn ook de leerkrachten beschikbaar voor de kinderen om vragen te 
stellen. Mocht u gebruik willen maken van dit moment, vragen wij u dit te bespreken met uw kind 
en door te geven aan de mentor van uw kind. 
 
Algemene informatie 
Vakantie kinderen 
Mocht u kind in de herfstvakantie niet aanwezig zijn, wilt u dit dan aan ons doorgeven? U kunt dit 
kenbaar maken bij de medewerkers, of via Mijn partou een bericht sturen. 
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Afmelden 
Wij willen u vragen om, wanneer uw kind niet naar de opvang komt, dit tijdig te laten weten. Dit kan 
telefonisch, via de “mijn kind” app of mailen naar teamkdvwillemalexanderplantsoen2a@partou.nl  
 

Wanneer uw kind niet naar de BSO komt kunt u ook naar het mobile nummer bellen 06-215 20 393 Dit 
is van toepassing op schooldagen (na 14.00 uur) en in vakanties de gehele dag. Voor 14.00 uur kunt 
bellen naar ons algemene nummer en kiezen voor optie 1. De medewerkers van unit 0 geven u 
afmelding of vraag door aan de BSO. U kunt ook mailen naar 
teambsowillemalexanderplantsoen2a@partou.nl 
 

Dag van de leidster 
Op donderdag 20 september j.l hebben we de dag van de leidster gevierd met de kinderen. 
Wij willen alle ouders heel hartelijk bedanken voor alle mooi cadeaus, lieve kaarten en tekeningen die 
we hebben mogen ontvangen. We stonden echt in het zonnetje. Nogmaals heel erg bedankt! 
 

Regionale ouderavond 
Op woensdag 10 oktober is het zover, onze regionale ouderavond 
speciaal voor alle ouders en verzorgers van Partou! Wij verwelkomen  
u graag op onze vestiging aan de Jaap Hoekdreef 34 in Leidschen-
veen voor een avond vol inspiratie. In uw mail heeft u een uitnodiging 
ontvangen via welke weg u zich kan inschrijven voor een van de 
workshops. Let wel, er is per workshop maar plek voor 30 personen.  
Is uw eerste keus vol, dan wordt u ingedeeld bij de workshop die u  
als tweede keus opgeeft.  

U kunt zich inschrijven voor een van de volgende workshops;  

1. 'Eetplezier!'  
2. 'Papa en mama horen jullie mij?'  
3. 'Mediawijsheid'  
4. 'Gedrag naar aanleiding van zwangerschap en geboorte'  
5. 'Voorlezen' 
6. 'Risicovol spelen’ 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyezEf5cMuL4ogqCwnA64k_XnU9ZQzQBY656JRPO6q
WG6zNQ/viewform 
 

Mijn Partou 
We zijn blij te vermelden dat ons nieuwe ouderportaal “Mijn Partou” sinds 24 september online is. 
Vanuit onze hoofdkantoor heeft u een mail met instructie over hoe de nieuwe app te downloaden en te 
activeren. De pedagogische medewerkers zijn druk bezig om zich dit nieuwe interactieve platform 
eigen te maken. Voor vragen over het “Mijn Partou” platform kunt u terecht bij de afdeling 
klantenservice. U kunt het oude portaal nog in om het dagboek van uw kind(eren) te downloaden. Deze 
ontvangt u dan in en PDF bestand in uw mail.  
 

Oudercommissie 
We vinden het belangrijk dat de oudercommissie ons adviseert  bij belangrijke onderwerpen. Wij, als 
kinderopvang voelen ons samen met u de ouder verantwoordelijk voor goede kwaliteit en zorg voor de 
kinderen. Het is daarom dat wij uw adviezen belangrijk vinden.   U kunt hier bij denken aan 
bijvoorbeeld de tarief verhoging welke in 2019 zal worden doorgevoerd. Heeft u hier ideeën over of 
vindt u het leuk om aan te sluiten bij de oudercommissie? U kunt hen mailen via; 
ockdvwillemalexanderplantsoen2a@partou.nl. Voor meer informatie over het deelnemen aan- en de rol 
van de oudercommissie kunt u terecht bij de vestigingsmanager. 
 
Belangrijke data 
Woensdag 3 oktober – 14 oktober Kinderboekenweek. Neem allemaal een mooi boek mee, waar de 

pedagogisch medewerker uit kan voorlezen.  
 

Donderdag 4 oktober   Dierendag!  
 

Woensdag 10 oktober   Regionale ouderavond. Schrijf u in voor een van de workshops!  
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Onderwijs 
 
 

Schoolgids en Stella Nova ABC  
In de afgelopen weken heeft de directie de Schoolgids en het Stella Nova ABC geüpdatet. Deze 
documenten zijn bekeken door de MR en zijn vandaag aan u gemaild. Ook staan de documenten op 
onze website. Omdat het grote bestanden zijn, kan het zijn dat de documenten in aparte mails aan u 
verzonden worden.  
 

Bedankt voor het inleveren van de toestemmingsformulieren! 
We willen u bedanken voor het snel inleveren van de toestemmingsformulieren! We kunnen nu starten 
met het maken van een overzicht van alle leerlingen. We doen ons best om zo goed mogelijk rekening 
te houden met uw wensen!  

 

Op weg naar het certificaat ‘Gezonde school’ 

In de eerste week van november gaan wij starten met de Gezonde School. Het thema in Unit 1 is dan 
ook ‘Voeding’. Zoals u heeft gemerkt zijn wij op school al bezig met gezonde voeding. Op dinsdag en 
donderdag nemen de kinderen fruit mee voor het 10-uurtje. Vanaf de eerste week van november 
worden alle dagen ‘fruitdagen’, behalve de woensdag. Dan is het koekjesdag.  
Ook stimuleren wij de gezonde traktaties. Heeft u een tip of bent u zelf actief op dit gebied dan horen 
wij dat graag. Een verdere uitbreiding van gezonde voeding is ons streven. Op welke manier we dat 
gaan doen hoort u nog van ons in een brief. Deze ontvangt u na de herfstvakantie. 
  

Vrijdag 9 november: Nationaal Schoolontbijt 
Op vrijdag 9 november doet Stella Nova mee met het Nationaal  
Schoolontbijt. De kinderen hoeven deze ochtend dus niet thuis te  
ontbijten! Alle producten voor het ontbijt worden gesponsord.  
Alleen de leerlingen van Unit 2 en 3 moeten een bord, bestek en  
een beker meenemen. Voor de kinderen uit Unit 0 en 1 zijn bordjes  
en bekers aanwezig. Bij deze nieuwsbrief zit een brief met daarin  
extra informatie over het Nationaal Schoolontbijt.  
 

Maandag 12 november: EU Schoolfruit 
Wij hebben ons dit schooljaar weer ingeschreven voor het krijgen van fruit. 
Gelukkig zijn we dit jaar weer ingeloot. Vanaf maandag 12 november ontvangt 
onze school 20 weken lang EU-Schoolfruit. Zo stimuleren we kinderen samen 
fruit en groente te eten. We ontvangen 20 weken lang iedere week 3 stuks 
groente en fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financie-ring 
van de Europese Unie.  
Tijdens het programma gaan scholen ook aan de slag met educatie rondom 
groente, fruit en gezonde voeding, in combinatie met het lesprogramma 
Smaaklessen. Samen met het Nationaal Schoolontbijt is dit een goede start om 
ons certificaat ‘Gezonde school’ te behalen! 

 
Geen schoolmelk na de vakanties! 
Na elke vakantie wordt er geen schoolmelk geleverd door Campina. Pas vanaf woensdag na elke 
vakantie kan er weer schoolmelk worden uitgedeeld aan de leerlingen. Houd u er dus rekening mee 
dat u op de maandag en dinsdag na elke vakantie zelf drinken mee geeft aan uw kind(eren)! 
 
Denkt u aan de portfolio’s? 
Wilt u eraan denken om het portfolio weer op school in te leveren? Dan kunnen de leerlingen hun 
nieuwe producten erin doen. De leerlingen die vorig schooljaar in groep 3 zaten, mogen hun portfolio 
thuis houden. Zij krijgen een nieuw portfolio dat zij kunnen gaan vullen met producten uit Unit 2. Alvast 
bedankt! 
 
 
 
 
 



 
 

 

Onze School Maatschappelijk Werker (SMW-er) stelt zich aan u voor 
 

 
   

 
Lucas Verdoes  
T  06 116 256 41 
E  l.verdoes@schoolformaat.nl 

 
 
Mijn naam is Lucas Verdoes en ik ben sinds januari 2018 met Schoolformaat werkzaam  in 
Zoetermeer.  Ik  ben werkzaam  op 5 scholen waaronder op het IKC Stella Nova.  Ik ben om de week 
op maandag ochtend en vrijdag ochtend op school aanwezig.  
 

Wat bieden wij? 
Schoolformaat richt zich op het ondersteunen van leerlingen waarbij de ontwikkeling stagneert of dreigt 
te stagneren.  De schoolmaatschappelijk werker maakt deel uit van het zorgteam op school. Tijdens 
het zorgoverleg op school wordt er intern advies en consultatie geboden.  
 

Op het moment dat de ontwikkeling  stagneert kan de school maatschappelijk werker  samen met 
ouders en waar nodig de leerling kijken wat  passend is  om de ontwikkeling weer goed te laten 
verlopen.  Dit kan kortdurende ondersteuning van de School maatschappelijk werker zelf zijn of we 
gaan op zoek naar de juiste ondersteuning of hulpvorm. Om dit te faciliteren heeft de gemeente 
Zoetermeer schoolformaat hiervoor het mandaat gegeven om  door te verwijzen naar preventieve hulp, 
jeugdhulp of de geïndiceerde jeugdzorg, aansluitend bij de hulpvraag.  
 

Samenwerken en het bieden van passende zorg vormen de basis van onze inzet. 
 

Werkwijze voor ouders en leerlingen  
Leerlingen kunnen  via de intern begeleider aangemeld  worden of ouders kunnen zelf  contact 
opnemen voor een afspraak.   
De hulp is kortdurend en kan bestaan uit: 

 Consultatie en advies op afspraak met ouders  

 Kortdurende Individuele begeleiding van de leerling 

 Doorverwijzen naar Jeugdhulp en geïndiceerde jeugdzorg 
 

Schoonmaakouders gezocht 
We zijn op zoek naar ouders die eens in de zoveel tijd de bankjes in de kringen kunnen schoonmaken. 
Hiervoor zal bij elke Unit een lijst gehangen worden, waarop u kunt intekenen. Vele handen maken licht 
werk, dus geef u op! 
 
Nieuws uit Unit 1  
Nieuwe leerlingen in Unit 1  
De afgelopen weken zijn er weer nieuwe leerlingen gestart in Unit 1. Luc, Mik, Lieke en Tasnim zijn 
nieuw op onze school. We wensen onze nieuwe leerlingen en hun ouders veel plezier toe op onze 
school!  
 

Thema; Robots en letter van de week; de letter -r  
Het tweede thema van dit schooljaar is het thema ‘Robots’. De instructies die de leerlingen krijgen en 
de werkjes die ze maken hebben met het thema te maken. Ook zijn er sinds deze week 3 echte robots 
in Unit 1; Beebot, Stella en Nova. De robots kunnen worden geprogrammeerd en allerlei opdrachten 
uitvoeren. De kinderen kunnen opdrachten geven of tekenen, de robots voeren ze dan uit.  
De ruimte tussen de kringen van juffrouw Manouk en juffrouw Hanneke is een robotfabriek geworden, 
waar de leerlingen robots kunnen maken. De letter van de week die bij het nieuwe thema hoort is de 
letter -r van ‘robot’. We wensen de leerlingen veel leerplezier toe bij dit leuke thema.  
De leerlingen van groep 1 en 2 leren gedurende het schooljaar spelenderwijs een aantal letters. Dit is 
bedoeld als voorbereiding op het leren lezen. Bij elk nieuw thema hoort een nieuwe letter van de week! 
 

Groep 1 en 2: Dansparels op maandag 15 oktober 
Alle leerlingen van groep 1 en 2 krijgen binnenkort een culturele dansactiviteit. Twee vreemde figuren 
met hele grote monden dansen een duet. ‘Het zijn net kikkers!’ ‘Niet! Het zijn kippen!’ Na het zien van 
Dansparels wordt één ding duidelijk: we vertalen dans allemaal op een andere manier. Kinderen 



 
 

 

verbinden de abstracte moderne dans aan herkenbare beelden uit hun dagelijks leven en stellen 
vragen over zaken die ze niet kunnen plaatsen. Dansparels geeft leerlingen houvast in het kijken naar 
en het vertalen van dans. ‘Ze zijn verliefd!’ ‘Nee joh, ze zijn bang voor elkaar!’ De leerlingen worden 
steeds opnieuw verrast, de dansers nemen de leerlingen mee in een voor hen nog onbekend verhaal. 
Door de unieke zitplaatsen rond de bijzondere dansvloer komt de dansvoorstelling Dansparels 
spannend dichtbij. Je ziet de dansers, ruikt ze en kunt ze bijna aanraken, tot ze ineens achter je staan! 
 

Groep 3: Project  en workshop ‘Danser in de klas’ op donderdag 1 en maandag 5 november 
Op maandag 5 november wordt het een spannende dag voor de groepen 3 en 4, er komt een danser 
op bezoek! De leerlingen gaan in een kring zitten en de danser beweegt in het midden.  
Tijdens het project Danser in de Klas maken de leerlingen op een persoonlijke manier kennis met het 
Nederlands Dans Theater (NDT). Een van de dansers van dat gezelschap komt op bezoek en voert 
een solo uit. Om de leerlingen voor te bereiden wordt het bezoek van de danser voorafgegaan door 
een introductie les van de afdeling Talentontwikkeling & Educatie van NDT. Tijdens de workshop gaan 
de leerlingen aan de slag met het bewegingsmateriaal waar de danser ze mee geïntroduceerd heeft en 
verschillende elementen van moderne dans.  

 

Nieuws uit Unit 2  
Groep 4: Project  en workshop ‘Danser in de klas’ op donderdag 1 en maandag 5 november 
Op maandag 5 november wordt het een spannende dag voor de groepen 3 en 4, er komt een danser 
op bezoek! De leerlingen gaan in een kring zitten en de danser beweegt in het midden.  
Tijdens het project Danser in de Klas maken de leerlingen op een persoonlijke manier kennis met het 
Nederlands Dans Theater (NDT). Een van de dansers van dat gezelschap komt op bezoek en voert 
een solo uit. Om de leerlingen voor te bereiden wordt het bezoek van de danser voorafgegaan door 
een introductie les van de afdeling Talentontwikkeling & Educatie van NDT. Tijdens de workshop gaan 
de leerlingen aan de slag met het bewegingsmateriaal waar de danser ze mee geïntroduceerd heeft en 
verschillende elementen van moderne dans.  

 

Nieuws uit Unit 3  
Groep 7: Bezoek aan het Stadstheater op donderdag 4 oktober 
Op donderdag 4 oktober gaan de leerlingen van groep 7 op bezoek bij het Stadstheater. Zij gaan daar 
kijken naar de film ‘Toen mijn vader een struik werd’. De 10-jarige Toda woont met haar vader in een 
bakkerij. Ze weet alles van taart en gebak en is dol op trompetmuziek van haar vader. Wanneer haar 
vader onverwacht weggeroepen wordt om het land te verdedigen, staat Toda er alleen voor. Ze besluit 
op zoek te gaan naar haar moeder. Ze begint aan een spannende reis en onderweg weet ze steeds 
beter voor zichzelf op te komen. Via lieve vrienden, vreemde volwassenen, absurde situaties en een 
nieuw vriendje komt ze uiteindelijk in het land van haar moeder terecht. Maar zal ze haar ook vinden? 
De leerlingen gaan samen met meester Filemon wandelend van school naar het Stadstheater toe en 
kunnen gewoon weer op school opgehaald worden. 
 

Vrijdag 12 oktober: Zuivelles op de boerderij in Oude Ade 
Zuivel is niet uit het leven weg te denken. Dagelijks eten of drinken we verschillende zuivel-producten. 
Maar welke weg heeft melk eigenlijk afgelegd voordat het melkpak thuis in je koelkast staat? En hoe 
ziet een dag op een melkveehouderij eruit? De antwoorden op deze en nog veel meer zuivelvragen 
vinden leerlingen van groep 7 en 8 op 8 mei a.s. tijdens een excursie naar een zuivelboerderij in Oude 
Ade. De leerlingen worden met een bus opgehaald en weer teruggebracht. We wensen de leerlingen 
van groep 7 en 8 veel plezier toe!  
 

Vrijdag 19 oktober: Voorleeswedstrijd  
Op vrijdagmiddag 19 oktober vindt de jaarlijkse Voorleeswedstrijd van Unit 3 plaats. De Voorlees-
wedstrijd is de afsluiting van de Kinderboekenweek. Elk jaar strijdt een aantal leerlingen uit groep 6, 7 
en 8 om de titel. De Voorleeswedstrijd begint om 13.45 uur en wordt gehouden in het centrale deel van 
de school. De ouders van de leerlingen die meedoen aan de Voorleeswedstrijd zijn van harte 
uitgenodigd om te komen kijken. We wensen alle deelnemers alvast heel veel succes toe! 

 

Groep 8: Super8dag op vrijdag 2 november 
Op vrijdag 2 november brengen de leerlingen van groep 8 een bezoek aan het ONC Clauslaan. Samen 
met meester Gerard wandelen de leerlingen naar het ONC toe. Bij het ONC volgen de leerlingen 
lessen en doen ze mee aan allerlei activiteiten. Zo leren ze het ONC Clauslaan alvast een beetje 
kennen. 



 
 

 

Het bezoek aan het ONC Clauslaan is het eerste bezoek in een rij van meerdere schoolbezoeken. De 
leerlingen van groep 8 bezoeken alle scholen voor V.O., zodat ze gedurende het schooljaar een goede 
keuze kunnen maken voor komend schooljaar. Wanneer de volgende schoolbezoeken ingepland staan 
hoort u via meester Gerard. 
 

Groep 8: NIO op dinsdag 6 november 
Nog even en dan is het alweer januari. Dan zullen de leerlingen van groep 8 hun definitieve school-
advies krijgen. Voordat het schooladvies gegeven wordt, wordt er een intelligentie onderzoek afge-
nomen, de NIO. De resultaten van dit onderzoek worden vergeleken met het beeld dat de school heeft 
van de leerling. De NIO wordt afgenomen op dinsdag 6 november.  
Het resultaat van de NIO bepaalt niet het schooladvies! Het schooladvies wordt bepaald door de 
resultaten uit het leerlingvolgsysteem en de mening van het comité ‘verwijzing V.O’, bestaande uit de 
leerkrachten van Unit 3, de intern begeleider en de directeur. Tijdens de informatieavond aan het begin 
van dit schooljaar hebben de ouders van de leerlingen van groep 8 informatie gekregen over de 
afname van de NIO. 
 

Groep 7 en 8: Huiswerkbegeleiding ‘Just a break’ 
Via deze weg wil we wijzen op de mogelijkheid van huiswerkbegeleiding bij jeugdcentrum Just a break. 
Elke maandag- en donderdagmiddag zijn er gecertificeerde leerkrachten aanwezig om kin-deren te 
helpen met hun huiswerk en vakken waar zij moeite mee hebben. Just a break beschikt over laptops 
waarop kinderen onder toezicht mogen werken. De kosten kunnen wij heel laag hou-den omdat wij met 
vrijwilligers werken. De kosten zijn € 5.00 voor 5 keer. Als je in bezit bent van de Zoetermeerpas dan 
kost het € 2.50 voor 5 keer. Er kunnen maximaal 8 kinderen tegelijk worden geholpen, dus inschrijven 
is noodzakelijk! Inschrijven kan door een keer langs te lopen tijdens de openingstijden (van 14.30 uur 
tot 17.00 uur) of via email; huiswerkbegeleidingjab@gmail.com. Meer info over Just a break kunt u 
vinden op onze website www.justabreak.nl. 
 
Agenda voor de komende weken: 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 3 oktober 2018 Nieuwsbrief 2 

Donderdag 4 oktober 2018 Meester Eelco aanwezig 

Vrijdag 5 oktober 2018 Dag van de leerkracht 
Meester Eelco afwezig  

Maandag 8 oktober 2018 Meester Eelco afwezig 

Dinsdag 9 oktober 2018 Meester Gerard afwezig, meester Wouter vervangt 

Woensdag 10 oktober 2018 Schoolbezoek uit Ter Aar 

Donderdag 11 oktober 2018 Meester Eelco aanwezig 
Schoolbezoek uit Nootdorp 

Dinsdag 16 oktober 2018 15.15 uur Teamoverleg 

Donderdag 18 oktober 2018 Meester Gerard afwezig 
Meester Eelco afwezig 

Vrijdag 19 oktober 2018 Meester Gerard afwezig, meester Eelco vervangt 
Voorleeswedstrijd Unit 3 

Maandag 22 oktober 2018 t/m 
vrijdag 26 oktober 2018 

Herfstvakantie; alle leerlingen zijn vrij! 

Maandag 29 oktober 2018 Start ‘Gezonde school’ 
Schoolbezoek uit Den Haag 

Dinsdag 30 oktober 2018 Schoolbezoek uit Den Haag 

Donderdag 1 november 2018 Meester Eelco afwezig 
Project ‘Danser in de klas’ groep 3 en 4 

Maandag 5 november 2018 15.15 uur Teamoverleg 

Dinsdag 6 november 2018 NIO groep 8 
19.30 uur OR & MR vergadering 

Woensdag 7 november 2018 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 
Nieuwsbrief 3 

Donderdag 8 november 2018 Meester Eelco afwezig 

Vrijdag 9 november 2018 Nationaal schoolontbijt 
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