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Algemeen 
 

 

Dinsdag 3 oktober: Teamavond medewerkers IKC Stella Nova 
Op dinsdag 3 oktober heeft het team van IKC Stella Nova een teamavond gehad. In kleine groepjes 
is daarbij o.a. gesproken over het verbeteren van de overgang van de kinderopvang naar school 
van kinderen die 4 jaar zijn geworden. Ook is er door de pedagogisch medewerkers en leerkrachten 
gesproken over regels en afspraken binnen IKC Stella Nova. De groepjes hebben een aantal 
afspraken gemaakt en regels opgesteld die zowel bij de opvang als tijdens school gelden. Deze 
worden natuurlijk ook met de kinderen besproken. Daarnaast zal er voor de oudere kinderen tijdens 
de BSO tijd ingepland worden om hun huiswerk te kunnen maken, zodat zij dit niet meer hoeven te 
doen als zij thuis komen. We hopen hiermee weer een stap voorwaarts te hebben gezet in de 
ontwikkeling van ons IKC. 
 
BUSSOS (BuitenSchoolse Sport Op School aanbod) op dinsdag i.p.v. vrijdag! 
Na de herfstvakantie wordt er op dinsdagmiddag door de Combinatiefunctionarissen Sport van de 
gemeente Zoetermeer een sportactiviteit aangeboden. De kinderen van de BSO en leerlingen van 
IKC Stella Nova, de Paulusschool en de Wilhelminaschool kunnen meedoen aan het BUitenSchool-
se Sport Op School aanbod. Na schooltijd kan er kosteloos worden meegedaan aan de sportactivi-
teit. De sportactiviteit start om 15.30 uur en vindt plaats in de gymzaal naast IKC Stella Nova. Om 
16.30 uur is de activiteit afgelopen. 
Kinderen die mee willen doen, kunnen zich (zonder zich hiervoor op te geven) op de eerder ge-
noemde tijd melden in de gymzaal. De sportactiviteit vindt plaats onder begeleiding van de combi-
natiefunctionarissen. Deze activiteit is geen schoolactiviteit, dus u moet er zelf voor zorgen dat uw 
kind op de juiste tijd aanwezig is en wordt opgehaald. 
 
           

Opvang 
 
  

Personeel 
Op de peutergroep is Carola al weer drie halve dagen aan het werk. We zijn blij dat Carola er weer 
steeds vaker is. Ook zijn we blij drie nieuwe collega's te hebben aangenomen voor de BSO. 
Chantal, Ehlana zijn twee nieuwe collega's. Angela kent u waarschijnlijk al ze valt regelmatig bij ons 
in. De BSO ouders ontvangen binnenkort bericht over hoe het personele rooster eruit gaat zien. 
 
Chantal en Ehlana stellen zich in deze brief nader aan u voor; 
 
Beste ouders, 

Mijn naam is Ehlana Looijestijn en ik ben 20 jaar en woon samen met mijn familie in Rijswijk. Ik ben 

net afgestudeerd als pedagogisch medewerker en sinds februari werkzaam bij de flexpool in Partou. 

Ik werk graag met kinderen omdat ik het prachtig vind ze te zien ontwikkelen. Te zien wat ze bezig 

houdt en te zien hoe ze steeds een beetje groter worden. Daar draag ik graag aan bij!  
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Nu heb ik een nieuwe uitdaging gevonden bij IKC Stella Nova op de BSO. Hier zal ik dan ook 

binnenkort te vinden zijn op voornamelijk de maandag, dinsdag en de donderdag.  

In mijn vrije tijd verzorg ik graag mijn paard en geef ik Zumba les in Rotterdam. Ook pas ik graag op, 

op mijn oppaskindjes. Ik kijk er erg naar uit om aan de slag te gaan op de BSO, met de kinderen te 

gaan werken en jullie allemaal te ontmoeten!  

Voor verdere vragen kunt u mij altijd aanspreken! 
 
Groetjes Ehlana 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hallo allemaal,  
 
Ik ben Chantal amiabel en ben 40 jaar en samen met mijn partner Alain zijn we de trotse ouders van 
2 dochters van 14 en 11 jaar. Buiten mijn ervaring als moeder ligt mijn hart in de kinderopvang. 
In 1997 heb ik mijn diploma behaald en 3 jaar lang als kraamverzorgster gewerkt. 
Daarna ben ik in de kinderopvang terecht gekomen. En dat was mijn roeping en daar heb ik de 
nodige ervaringen opgedaan. 
Werken met kinderen dat is het allerleukste wat er is. Tussendoor als gastouder gewerkt en wat 
andere banen gehad maar de kinderopvang bleef kriebelen. 
Ik ben superblij dat ik deel mag uitmaken van het BSO team op de IKC Stella Nova. 
En dat ik voor uw kinderen mag zorgen. 
 
Naast mijn ‘werk’ hou ik van koken, lekker eten, luisteren naar muziek, wandelen met de hond, en 
tijd doorbrengen met mijn gezin en huisdieren. 
 
Tot snel. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Chantal 
 

 
 
 
Vakantie personeel 
Bianca is vrij van 16 oktober t/m 20 oktober. 
 
 
 



 
 

 

 
Herfstvakantie 
Als bijlage bij de nieuwsbrief ontvangt u het BSO vakantierooster. Iedere dag hebben we weer leuke 
activiteiten voor uw kinderen in petto. Mocht u in de vakantie een dag willen ruilen of extra komen 
kunt u dit aan geven bij de medewerkers. Mocht u kind vrij zijn dan horen wij dit ook graag. Ook als 
de kindjes in unit 0 vrij zijn horen we dit graag van u. 
 

Pasfoto’s BSO kinderen 
Graag zouden we u willen vragen voor u kind op de BSO een pasfoto mee te nemen. Met deze foto 
kunnen we het voor de kinderen duidelijker maken wie er in welke groep zit. Alvast bedankt. 
 

Voorlezen in samenwerking met het ONC 
Op donderdagochtend komen er steeds twee nieuwe leerlingen voorlezen van het Oranje Nassau 
College in Unit 0. De kinderen vind het erg leuk om nieuwe boekjes te zien en voor gelezen te 
worden door andere mensen. De leerlingen leren op deze manier hoe het is om voor te lezen aan 
kinderen van 0-4 jaar en dit draagt bij aan hun opleiding en ontwikkeling.  
 

(Bord)spelletjes gezocht 
De BSO is op zoek naar (bord)spelletjes waarmee de kinderen tijdens de BSO kunnen spelen. Heeft 
u thuis nog spelletjes die compleet zijn liggen en doet u er niets meer mee, dan kunt u ze afgeven 
bij één van de medewerkers van de BSO. We zijn vooral op zoek naar spelletjes voor kinderen t/m 8 
jaar, maar spelletjes voor oudere kinderen zijn ook van harte welkom! 
 

Kinderkleding gezocht 
De BSO is op zoek naar kinderkleding voor 4 en 5 jarigen. Het komt nog wel eens voor dat kinderen 
in deze leeftijd een ongelukje krijgen en dan is het fijn als ze droge kleding kunnen aantrekken. We 
zijn vooral op zoek naar ondergoed (voor jongens en meisjes) en joggingbroeken. U kunt de kleding 
afgeven bij één van de medewerkers van de BSO. Alvast bedankt! 

 

Onderwijs 
 
 

Staking donderdag 5 oktober 2017; de school is deze dag dicht! 
Eerder hebben we u per mail laten weten dat de leerkrachten van IKC Stella Nova mee zullen doen 
met de landelijke staking. Deze staking is erop gericht om aandacht te vragen voor de hoge 
werkdruk in het basisonderwijs en het gelijk trekken van het salaris met de leerkrachten van het 
Voortgezet Onderwijs. Om hiervoor aandacht van de regering te vragen is er op donderdag 5 
oktober een landelijk staking in  Den haag. Omdat de leerkrachten van IKC Stella Nova meedoen 
met de staking, is de school deze dag gesloten en wordt er geen lesgegeven.  
 

Studiedag vrijdag 6 oktober; alle leerlingen zijn vrij! 
Op vrijdag 6 oktober is er een studiedag voor het team van IKC Stella Nova onderwijs. Alle 
leerlingen zijn deze dag vrij! Tijdens de studiedag zijn de leerkrachten met elkaar in gesprek over de 
toekomstplannen van IKC Stella Nova. Door de groei van het aantal leerlingen is het noodzakelijk 
om onze organisatie daaraan aan te passen. Hierover moet goed nagedacht worden, zodat de 
juiste stappen gezet kunnen worden. Daarvoor neemt het team op vrijdag 6 oktober uitgebreid de 
tijd om met elkaar in gesprek te gaan en een plan te maken voor de komende periode. 
 

Kinderboekenweek 

Afgelopen maandag zijn we gestart met de Kinderboekenweek, waarbij het thema 'gruwelijk eng' 
centraal staat. De Kinderboekenweek is feestelijk geopend tijdens de weekopening. Wij vinden het 
leuk om te zien dat er inmiddels al veel boeken zijn ingeleverd in de dozen in Unit 1 voor de 
Kinderboekenbeurs a.s. maandag 9 oktober. U bent dan vanaf 14.30 uur in school welkom om een 
leuk boek uit te zoeken samen met uw zoon of dochter en de werkjes in Unit 1 te komen bekijken. 
De Kinderboekenbeurs eindigt om 15.00 uur en we hopen dat alle kinderen dan met een 'nieuw' 
boek naar huis gaan.    

 



 
 

 

 
Bij Unit 2 zijn er nog heel weinig boeken ingeleverd. Als er niet genoeg boeken zijn ingeleverd, kan 
de Kinderboekenbeurs in Unit 2 niet doorgaan. U kunt nog boeken inleveren tot en met maandag-
ochtend. Op maandagochtend zal worden besloten of de Kinderboekenbeurs in Unit 2 door zal 
gaan. Daarover krijgt u een mail van ons.  
Om voor alle kinderen een leuk boek uit te kunnen delen, zijn we nog wel op zoek naar meer 
boeken. Dus als u thuis nog kinderboeken heeft die niet meer worden gebruikt, dan kunt u deze tot 
en met maandagochtend inleveren in de dozen op school. Dan kan een ander kind er blij mee 
worden gemaakt.  
De Kinderboekenweek zal vrijdag 13 oktober afgesloten worden met een Voorleeswedstrijd in Unit 
2. Ook wordt er die ochtend door enkele kinderen van Unit 2 voorgelezen aan de rest van de school 
en aan de kinderen van de opvang.  
 

Herfstvakantie: maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2017  
Vanaf maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober is het Herfstvakantie. Alle leerlingen zijn dan vrij van 
school. De opvang is in deze week gewoon geopend. In de bijlage van deze mail kunt het program-
ma van de herfstvakantie inzien. Mocht u gebruik willen maken van een dagje BSO of meer infor-
matie willen over bijvoorbeeld de prijzen? Dan kunt u hiervoor contact opnemen met Angelique via 
mailadres: angelique.bekooy@partou.nl. Op maandag 23 oktober is de Herfstvakantie voorbij en 
verwachten we alle leerlingen weer terug op school! Alvast een fijne vakantie toegewenst! 
  

Onthulling sterrenbanken 
Op donderdag 28 september heeft wethouder mevr. I. Vugs samen met de leerlingen de sterren-
banken op ons schoolplein onthuld. Voor de zomervakantie hebben de leerlingen kleurrijke sterren 
gemaakt van mozaïeksteentjes. Deze sterren zijn in de zomervakantie op onze betonnen banken op 
het schoolplein geplakt en afgelopen donderdag zijn de banken officieel onthuld. Het resultaat is 
prachtig geworden. Mocht u de banken willen bekijken, u kunt ze vinden op ons schoolplein aan de 
achterkant van het gebouw! Na het vullen van de banken is nog een aantal sterren over gebleven. 
Daarvan wordt een plaquette gemaakt die ergens in ons gebouw zal worden opgehangen. We willen 
alle leerlingen, ouders en in het bijzonder juffrouw Ingrid, Christel en Renny bedanken voor al hun 
hulp bij het realiseren van onze bijzondere sterrenbanken! 
 

      
  
https://www.zoetermeeractief.nl/actueel-nieuws/305-september-2017/12505-kleurrijke-sterren-bij-stella-nova 

 
Studiedag woensdag 1 november: alle leerlingen zijn vrij! 
Zet alvast in uw agenda dat op woensdag 1 november het team van IKC Stella Nova onderwijs een 
studiedag heeft. Alle leerlingen zijn deze dag vrij! Op deze dag zal het team bezig zijn met de voor-
bereidingen op het 1e portfolio dat in november aan de leerlingen zal worden meegegeven. Deze 
voorbereidingen nemen veel tijd in beslag. Het is dan ook fijn dat de leerkrachten hiermee een hele 
dag met elkaar bezig kunnen zijn en met elkaar belangrijke zaken over de ontwikkeling van de 
leerlingen met elkaar kunnen bespreken. 
 

 
 
 
 
 

https://www.zoetermeeractief.nl/actueel-nieuws/305-september-2017/12505-kleurrijke-sterren-bij-stella-nova


 
 

 

Denkt u aan de telefoonformulieren en portfolio’s? 
Wilt u eraan denken om het telefoonformulier in te vullen en bij ons in te leveren? Wij doen de 
formulieren in onze groene map, zodat we u (of iemand anders) kunnen bellen als dat nodig is. Het 
is fijn als wij de juiste gegevens van u hebben. 
En 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! 
 

Ouderraad zoekt penningmeester! 
Vanwege het vertrek van onze penningmeester zijn we dringend op zoek naar een opvolger. Vindt u 
het leuk om onze ouderraad te komen versterken en heeft u enige affiniteit of ervaring met financieel 
beheer dan zijn we op zoek naar u!  Het gaat om het opstellen van de jaarbegroting en het zorg 
dragen voor en administreren van betalingen. Daarnaast helpt en denkt u mee bij diverse activiteiten 
die op school worden georganiseerd (bv. Sint, Kerst, Pasen). De hoeveelheid werk valt mee en het 
is vooral erg leuk om op deze manier nog meer betrokken te zijn bij wat er zoal op school gebeurt. 
Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar vanderknijff@msn. Ook als u de ouderraad 
wilt versterken maar geen penningmeester wilt zijn bent u van harte welkom om te reageren! 
Hartelijke groet namens de ouderraad. 
 
Nieuws uit Unit 1  
Nieuwe leerlingen in Unit 1  
In de afgelopen periode is Yara, het zusje van Isa uit groep 4 gestart in Unit 1. Binnenkort start 
Daantje ook in Unit 1. We wensen onze nieuwe leerlingen en hun ouders veel plezier toe op onze 
school!  
 

Thema; Gruwelijk eng (Kinderboekenweek thema)  
Het nieuwe thema in Unit 1 is het thema van de kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’. Natuurlijk maken 
we het niet te gruwelijk eng voor de kinderen bij ons op school. We wensen de leerlingen veel 
leerplezier toe bij dit thema van de kinderboekenweek.  
 

Letter van de week; de letter -g  
De letter van de week die bij het nieuwe thema hoort is de letter -g van ‘gruwelijk eng’. 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 en dat is 
deze keer de letter -g. 
 

Agenda voor afspraken  
Op de kast bij de wastafel in Unit 1 ligt een agenda waarin ouders afspraken kunnen noteren. Het is 
voor de leerkrachten handig om alle door ouders gemaakte afspraken met de dokter of tandarts in 
de agenda te hebben staan. Dus heeft u een afspraak gemaakt, schrijft u dit alstublieft in de 
agenda!  
 
Nieuws uit Unit 2  
Vrijdag 13 oktober 2017; Voorleeswedstrijd Unit 2.  
Op vrijdagmiddag 13 oktober vindt de jaarlijkse Voorleeswedstrijd van Unit 2 plaats. De Voorlees-
wedstrijd is de afsluiting van de Kinderboekenweek. Elk jaar strijden een aantal leerlingen uit groep 
6, 7 en 8 om de titel. De Voorleeswedstrijd begint om 13.15 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: Belangrijke informatieavond Voortgezet Onderwijs op dinsdag 24 oktober 
De informatieavond over het Voortgezet Onderwijswordt gehouden op dinsdag 24 oktober. Tijdens 
de informatieavond vertelt meester Gerard over de procedure verwijzing Voortgezet Onderwijs, de 
afname van de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs) en de scholen voor Voortgezet 
Onderwijs in Zoetermeer. De informatieavond begint om 19.00 uur en wordt gehouden in het 
centrale deel van de school. 
 

 
 
 



 
 

 

Groep 8: vrijdag 27 oktober Gastles Nederlandse Spoorwegen 
Op vrijdag 27 oktober krijgen de leerlingen van groep 8 een gastles van de Nederlandse Spoor-
wegen. Tijdens de les wordt aandacht besteed aan de gevaren op en rond het spoor en aan de 
gevaren van groepsdruk. Het is altijd een les die behoorlijk wat indruk maakt, omdat met sprekende 
voorbeelden de gevaren aan de leerlingen duidelijk wordt gemaakt. 
 
Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Maandag 2 oktober 2017 Start Kinderboekenweek 

Dinsdag 3 oktober 2017 18.30 – 20.00 uur Teamavond medewerkers IKC Stella Nova 

Woensdag 4 oktober 2017 Nieuwsbrief 2 

Donderdag 5 oktober 2017 Staking leerkrachten; de school is dicht! 

Vrijdag 6 oktober 2017 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

Maandag 9 oktober 2017 Meester Eelco afwezig 
14.00 uur – 15.00 uur Boekenruilbeurs 

Dinsdag 10 oktober 2017 Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg 
19.30 uur MR & OR vergadering 

Donderdag 12 oktober 2017 Juffrouw Hanneke afwezig 

Vrijdag 13 oktober 2017 Voorleeswedstrijd Unit 2 

Maandag 16 oktober t/m  
vrijdag 20 oktober 2017 

Herfstvakantie 

Maandag 23 oktober 2017 Alle leerlingen weer naar school! 

Dinsdag 24 oktober 2017 19.00 uur Informatieavond V.O. voor ouders van groep 8 

Vrijdag 27 oktober 2017 Groep 8: Gastles Nederlandse Spoorwegen 

Maandag 30 oktober 2017 Leerlingoverleg Unit 1 & Unit 2 

Dinsdag 31 oktober 2017  

Woensdag 1 november 2017 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 3 november 2017 Schoolbezoek uit Almere 

 


