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Algemeen
IKC Stella Nova bestaat 5 jaar!
Als u rechts bovenaan deze pagina kijkt, ziet u ons nieuwe logo voor het komende jaar. Op
maandag 26 oktober aanstaande is het namelijk precies 5 jaar geleden dat IKC Stella Nova werd
geopend. Natuurlijk willen we dit vieren! We doen dit o.a. door samen met alle kinderen taart te eten
op maandag 26 oktober. Op vrijdag 30 oktober vieren we ons 5 jarig jubileum met een aantal
activiteiten. Om deze dag zo feestelijk mogelijk te maken, mogen alle kinderen verkleed komen.
U krijgt hierover op een later moment nog meer informatie. Ook zullen alle kinderen een cadeautje
krijgen, want wie jarig is trakteert! We zorgen ervoor, dat ons eerste lustrum een leuk feest wordt!
Kinderboekenweek: En toen?
Afgelopen is de Kinderboekenweek van start gegaan op IKC Stella Nova. Dit jaar is het thema; En
toen? In alle Units zullen activiteiten worden gedaan die te maken hebben met het thema En toen?
De kinderen van de kinderopvang mogen tot en met vrijdag 16 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.
Op school is de Kinderboekenweek vandaag gestart. De leerlingen gingen met hun basisgroep
langs 10 tijdvakken om daar naar een verhaal te luisteren. De tijdvakken waren te vinden in het park
en de verhalen werden voorgelezen door de leerlingen van groep 8. Zij hadden zich zelfs verkleed
passend bij het tijdvak van het verhaal. Binnenkort wordt er een voorleescarrousel gehouden waarbij leerlingen van groep 7 en 8 voorlezen aan kleine groepjes leerlingen van Unit 1. De crealessen in
Unit 2 en 3 staan ook in het teken van En toen? De leerlingen mogen zelf kiezen welke creatieve
opdracht ze willen doen en werken daarbij met leerlingen van groep 3 t/m 8 door elkaar heen. De
Kinderboekenweek zal op vrijdag 16 oktober worden afgesloten met een Voorleeswedstrijd in Unit 2
en 3. De winnaar van de voorleeswedstrijd mag meedoen aan het voorleeskampioenschap van
Zoetermeer!
Herfstvakantie: maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Vanaf maandag 19 t/m vrijdag 23 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 26 oktober is de
Herfstvakantie voorbij en verwachten we alle leerlingen weer terug op school! Alvast een fijne
vakantie toegewenst!
Woensdag 4 november 2020: Studiedag
Op woensdag 4 november 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
Unit 0
Kayleigh
Ondertussen is Kayleigh haar zwangerschapsverlof voorbij en heeft ze nog lekker vier weken
vakantie. Op 2 november start ze weer bij ons. We kijken uit naar haar terugkomst!
De dag van de Pedagogische medewerker
Op 17 september was het weer de dag van de pedagogisch medewerker. Wij willen alle ouders
bedanken voor hun bijdrage aan deze bijzondere dag. We hebben genoten van deze dag. Met al
die kaarsjes en chocolade kunnen wij zeker even ontspannen! Onze dank gaat ook naar de oudercommissie die veel tijd in deze dag hebben gestoken, bedankt!
Herfstvakantie
De eerste volgende vakantie is de herfstvakantie. Deze is van 19 tot en met 23 oktober. Komt uw
kind niet in de herfstvakantie? Meld hem of haar dan tijdig af zodat wij hier rekening mee kunnen
houden in de bezetting van ons personeel.
Maatregelen corona
Wij herinneringen u graag aan de huidige maatregelen die bij ons gelden:
- Kinderen worden nog steeds gebracht en gehaald aan de achterzijde van het gebouw door
1 persoon.(BSO)
- Ouders blijven buiten wachten als hun BSO kind de spullen gaat halen.
- Kinderen worden nog steeds gebracht en gehaald aan de tuinzijde van het gebouw door 1
persoon.(KDV)
- Voor de actuele regels omtrent klachten etc. verwijzen wij u door naar het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
Oudercommissie
Graag heten we ook middels deze weg Milly welkom die sinds 28 september deel uit maakt van
onze oudercommissie. De dochter van Milly speelt bij ons op peuter 2. We zijn nog steeds op zoek
naar nieuwe leden. We zullen binnenkort een oproep plaatsen in ons ouderportaal. Graag bedanken
we Frederique voor haar jaren lange inzet voor de oudercommissie. Rhea neemt de rol van voorzitter over van Frederique.
KDV
Thema taalontwikkeling
Onze thema’s lopen deze maand door elkaar. We zijn volop met het seizoen herfst bezig. De
kinderen knutselen mooie paddenstoelen en maken mooie paraplu’s. Ook worden er vele herfst
liedjes gezongen, en wordt er muziek gemaakt.
Van 30 september tot en met 11 oktober is het Kinderboekenweek. Tijdens deze week wordt er veel
voorgelezen door ons. De kinderen vinden het ook zeer interessant om ook zelf een boekje te
pakken en voor te lezen. De plaatjes benoemen tijdens het voorlezen en de geluiden na doen van
bijvoorbeeld de dieren. Bij de oudste kleuters kun je nog vragen stellen zoals ‘’ welke kleur had de
olifant’’ of ‘’hoeveel appels had de olifant gegeten’’.
Fotograaf
Helaas is de fotograaf op Unit 0 niet doorgegaan. Dit was een bewuste keuze, omdat twee collega’s
positief waren getest op COVID-19. Op dit moment gelden er tot 19 oktober ook strengere regels en
mogen deze activiteiten n.a.v. de persconferentie van 28 september niet door gaan.
We hebben een nieuwe datum gepland. Deze staat onder voor behoud gepland op donderdag 12
november. Mochten de regels zo blijven dan zijn we genoodzaakt de fotograaf weer af te zeggen.

Judo voor de peuters
De jaarlijkse judo workshop zou volgende week weer van start gaan. Helaas hebben we alle
afspraken met externe partijen moeten afzeggen. Door de creativiteit van deze aanbieder hebben
we een leuk nieuw voorstel gekregen waar we mee akkoord zijn gegaan. Ze leveren aan ons de
materialen, matten en judopakjes, en sturen ons filmpjes zodat we toch een judo les kunnen volgen
met de kinderen en hierdoor ook meerdere kinderen kunnen mee doen. We hebben er heel veel zin
in!
BSO
Welkom
Wij heten Christian welkom als nieuwste aanwinst voor onze gele sterren. Daarnaast is Damian bij
ons bezig met wennen en na deze periode zal hij zich ook aansluiten bij onze gele sterren!
Herfstvakantie
De herfstvakantie staat weer voor de deur! Door de huidige maatregelen rondom het coronavirus
kunnen wij helaas geen uitjes organiseren. Maar dat weerhoudt ons niet om veel activiteiten te
organiseren. Deze zijn terug te vinden in ons activiteitenprogramma.
Wij vragen ouders om kinderen zoveel mogelijk regenkleding mee te geven. Dit zodat wij ook met
slechter weer lekker naar buiten kunnen zonder dat de kinderen door en door nat zijn!
Komt uw kind niet in de herfstvakantie? Meld hem of haar dan tijdig af zodat wij hier rekening mee
kunnen houden in de bezetting van ons team.
Kinderboekenweek
Van 30 september tot 11 oktober is het weer Kinderboekenweek. Ook op onze BSO laten we deze
tijd niet aan ons voorbij gaan. Het thema dit jaar is; “en toen?” en daar kunnen wij ontzettend veel
mee! Daarom bieden wij in deze periode verschillende activiteiten aan die met dit thema te maken
hebben.
Zo heeft ieder kind zijn eigen ‘Kinderboekenweek-werkboek’ gekregen waarin de kinderen hun
verhalen of tekeningen in kunnen schrijven. Afgelopen week zijn de blauwe sterren al bezig geweest
met een verhaal; Een kortverhaal geschreven door 13 blauwe sterren die elk een zin of stukje voor
hun rekening hebben genomen. Het verhaal is geschreven zonder hoofdletters, punten door pm’er
toegevoegd en wat hilarische spelfouten. De kinderen wisten niet van elkaar wat de ander aan het
schrijven was, al met al een grappig verhaal van de hand van de blauwe sterren.
Het spook van de BSO!
1) het is aan het onweer. de kleine kinderen huilen de juffen troosten ze.
2) iedereen was weg. er was maar een iemand bij de BSO. maar ze hoorde enge geluide. se loopte
naar de koelkast ze pakte wat eten maar er zit niks in. dus ze gin zitten op een bankje en ze sliep
toen. ze wakker werd. toen zag ze monster voor haar gezicht.
3) het spook maakt enge geluiden en iedereen is bang voor het spook het spook vliegt over de
grond.
4) Het was aan het onweren en de lampen vielen uit het was heel erg donker! je ziet geen hand voor
oog we hoorde gekraak en gekraak.
5) het was donker en het was aan het weien en het was de wind en ik dagt dat het egtaan de
winddlag.
6) het was gewoon een wintvlaag tegen het goordijn.
7) Er was eens een bso waar een spook was en dat spook was heel eng en de bso was dood bang.
Maar ze hoorde geluid en toen wisten dat het geen spook was maar wat dan…
8) OH is dat een olifant. OH nee toch een kever
9) het was niet eng maar grappig haha
10) het was toch geen spook het was gewoon heel grappig eigenlijk het was iets Met een gordijn
heb ik gehoord.
11) Milan gaat naar de koelkast er zit niks in dus Hij gaat naar de m c donelds. Hij…
12) hij moest poepen. tien jaar later.
13) het was heel leuk en grappig en een beetje eng.
EINDE

Filmfestival
Op 22 september hebben wij genoten van de online première van het filmfestival. Onze filmmakers
hebben met plezier gekeken naar de echte film! Ze stonden in de live verbinding met de studio in
Vianen en tijdens de livestream hebben we meegedaan aan een quiz en met z´n allen de gehele
film gekeken. Ondanks dat we niet in de prijzen zijn gevallen, kunnen we zeggen dat het zeker een
geslaagde middag was.

Onderwijs
5 oktober: dag van de leerkracht
Op maandag 5 oktober was het de dag van de leerkracht. De Ouderraad heeft het team in het
zonnetje gezet met een cadeautje. Daarnaast was er een aantal ouders dat taart voor de
leerkrachten langs kwam brengen en ook de kinderopvang had iets lekkers voor de leerkrachten. En
vanuit het bestuur was er voor alle leerkrachten een mooie koffiebeker. Namens het team bedankt
voor de extra aandacht op deze dag van de leerkracht!
Pilot ‘Parro’
Gisteren heeft u per mail een uitgebreide brief ontvangen over de app ‘Parro’. We willen deze app
als pilot gaan gebruiken om u te informeren over activiteiten op school. U heeft ook een mail (of
meerdere mails als u meerdere kinderen bij ons op school heeft) ontvangen met daarin een
activatielink. Hiermee kunt u uw account activeren. Via ‘Parro’ kunnen de leerkrachten u op de
hoogte houden van activiteiten die op school plaatsvinden. Mocht u het leuk vinden om (in deze
Coronaperiode) de groepsactiviteiten van uw kind te volgen, download dan de app en activeer uw
account via de activatielink in de mail. Let op: u kunt alleen de groepsactiviteiten volgen van de
groep waarin uw kind(eren) zit(ten).
Juffrouw Mandy zwanger
Juffrouw Mandy heeft ons laten weten dat zij in verwachting is van haar tweede kind. Tot nu toe
gaat alles goed en we hopen natuurlijk dat het ook goed zal blijven gaan. Juffrouw Mandy gaat in
januari met zwangerschapsverlof. We zijn dan ook bezig om een vervanger voor haar te vinden.
Mochten we daarover meer informatie hebben, dan laten we het u weten. En natuurlijk wensen we
juffrouw Mandy en haar man alvast veel geluk toe!
EU-schoolfruit
We zijn dit schooljaar weer ingeloot voor EU-schoolfruit! Daar zijn we
erg blij mee! Vanaf de week van 9 november krijgt onze school 20 weken
lang (dat is tot aan de Meivakantie) EU-schoolfruit. Zo stimuleren we
onze leerlingen om samen fruit en groente te eten. We krijgen 20
weken lang iedere week 3 stuks fruit voor alle leerlingen. En dat
helemaal gratis dankzij financiering van de EU. We hebben contact
opgenomen met de leverancier om te vragen of zij rekening kunnen
houden met het leveren van fruit conform de richtlijnen van het RIVM.
We zullen dan ook geen fruit uitdelen dat van te voren klaar gemaakt
moet worden door ouders of leerkrachten. Meer informatie volgt!
Op tijd naar school
We merken dat een aantal leerlingen regelmatig te laat op school komt. In veel gevallen ligt dat
niet aan de leerlingen, maar hebben ouders hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen
u dan ook vragen om elke dag uw kind(eren) op tijd naar school te brengen. Dan kunnen de
leerkrachten en leerlingen goed hun dag beginnen. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Denkt u aan het inleveren van 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 van groep 3 mogen hun portfolio thuis houden. Zij krijgen
een nieuw portfolio dat zij kunnen gaan vullen met producten uit Unit 2. Alvast bedankt!

Nieuws uit Unit 1
Nieuwe leerling in Unit 1
Afgelopen maandag is Nova 4 jaar geworden en dat betekent dat zij vanaf maandag bij ons op
school zit in Unit 1. Ze start in onze instroomgroep. Nova heeft nog geen broertjes of zusjes bij ons
op school. Welkom Nova en natuurlijk veel leerplezier op onze school!
Thema; Toen en nu
Het tweede thema van dit schooljaar is het thema ‘Toen en nu’. Dit thema lijkt op het thema van de
Kinderboekenweek. Dat thema is namelijk ‘En toen?’ De instructies die de leerlingen krijgen en de
werkjes die ze maken hebben met ‘toen en nu’ te maken. De ruimte tussen de kringen van juffrouw
Mirthe en juffrouw Hanneke/Mandy is een tijdmachine, waarin leerlingen kunnen reizen naar de tijd
die ze leuk vinden. We wensen de leerlingen veel leerplezier toe bij dit leuke thema.
Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er verschillende activiteiten rondom boeken. Zo houden we een
voorleescarrousel waarbij de leerlingen van Unit 3 voorlezen aan de leerlingen van Unit 1 en Unit 2.
De leerlingen van Unit 1 mogen hun favoriete boek mee naar school nemen. De leerlingen kunnen
dan in hun basisgroep over het boek vertellen en misschien leest de leerkracht zelfs een stukje uit
het boek voor.
Nieuws uit Unit 2
Thema; Toen en nu
Het tweede thema van dit schooljaar is het thema ‘En toen?’, het thema van de Kinderboekenweek.
Een aantal instructies dat de leerlingen krijgt en de werkjes die ze maken hebben met ‘En toen?’ te
maken. We wensen de leerlingen veel leerplezier toe bij dit leuke thema.
Groep 4: gastles Egelopvang op vrijdag 16 oktober
Op vrijdag 16 oktober komt de Egelopvang een gastles geven aan de leerlingen van groep 4. Ze
krijgen dan les over het leven van de egel en wat de Egelopvang doet als er een egel gevonden
wordt. We wensen de leerlingen van groep 4 veel plezier bij deze gastles.
Groep 5: handbalclinic op dinsdag 27 oktober
Op dinsdag 27 oktober krijgen de leerlingen van groep 5 een handbalclinic tijdens de gymles. De
clinic wordt gegeven door een combinatiefunctionaris. Zo kunnen de leerlingen kennis maken met
deze leuke sport!
Gymschoenen verplicht!
De gymleerkracht heeft gemerkt dat niet alle leerlingen van Unit 2 gymschoenen dragen tijdens de
gymlessen. We willen u erop wijzen dat het voor de leerlingen verplicht is om te gymmen met
gymschoenen. Dit is vanwege de veiligheid. We zouden het erg vervelend vinden als uw kind
ergens achter blijft hangen met zijn / haar tenen. De gymschoenen mogen de leerlingen niet buiten
de gymzaal gebruiken. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Nieuws uit Unit 3
Groep 8: Fietsexamen op vrijdag 9 oktober ’20
Vrijdag 9 oktober a.s. doen de leerlingen van groep 8 praktisch fietsexamen. Dit examen wordt
normaal gesproken in groep 7 gehouden, maar is vanwege Corona niet doorgegaan. Denkt u eraan
dat de fiets van uw kind helemaal in orde moet zijn? Anders mag uw kind geen examen doen. Heel
veel succes en we duimen voor droog weer!
Groep 6 t/m 8: handbalclinic op dinsdag 27 oktober
Op dinsdag 27 oktober krijgen de leerlingen van groep 6 t/m 8 een handbalclinic tijdens de gymles.
De clinic wordt gegeven door een combinatiefunctionaris. Zo kunnen de leerlingen kennis maken
met deze leuke sport!

Groep 8: NIO op dinsdag 3 november
Nog even en dan is het alweer januari. Dan zullen de leerlingen van groep 8 hun definitieve schooladvies krijgen. Voordat het schooladvies gegeven wordt, wordt er een intelligentie onderzoek afgenomen, 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 3 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 en de verwijzingsprocedure Voortgezet Onderwijs.
Groep 8: op excursie naar het Nationaal archief op donderdag 5 november
Op donderdag 5 november gaat groep 8 op excursie naar het Nationaal archief in Den Haag. Zij
krijgen daar les over het Nationaal archief en wat er allemaal te vinden is. U krijgt hierover na de
Herfstvakantie meer informatie.
Gymschoenen verplicht!
De gymleerkracht heeft gemerkt dat niet alle leerlingen van Unit 3 gymschoenen dragen tijdens de
gymlessen. We willen u erop wijzen dat het voor de leerlingen verplicht is om te gymmen met
gymschoenen. Dit is vanwege de veiligheid. We zouden het erg vervelend vinden als uw kind
ergens achter blijft hangen met zijn / haar tenen. De gymschoenen mogen de leerlingen niet buiten
de gymzaal gebruiken. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Agenda voor de komende weken:
Datum
Woensdag 7 oktober 2020
Vrijdag 9 oktober 2020
Dinsdag 13 oktober 2020
Donderdag 15 oktober 2020
Vrijdag 16 oktober 2020
Maandag 19 t/m
vrijdag 23 oktober 2020
Maandag 26 oktober 2020
Dinsdag 27 oktober 2020
Woensdag 28 oktober 2020
Donderdag 29 oktober 2020
Vrijdag 30 oktober 2020
Dinsdag 3 november 2020
Woensdag 4 november 2020
Donderdag 5 november 2020
Donderdag 5 november 2020

Activiteit
Nieuwsbrief 2
Start Kinderboekenweek
Praktisch verkeersexamen groep 8
Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg
Meester Eelco afwezig
Gastles Egelopvang voor groep 4
14.00 uur Voorleeswedstrijd Unit 2 & 3
Herfstvakantie; alle leerlingen zijn vrij!
IKC Stella Nova bestaat 5 jaar!
Handbalclinic groep 5 t/m 8
13.00 uur Teamoverleg
13.00 – 21.00 uur Studiemiddag directeuren
Meester Eelco afwezig
Lustrumdag 5 jaar IKC Stella Nova
Alle kinderen mogen verkleed naar school komen!
Groep 8 Afname NIO
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij!
Nieuwsbrief 3
Groep 8 op bezoek bij het Nationaal archief
Meester Eelco afwezig

