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Update parkeerplaats en Kiss&Ride strook 
Afgelopen week heeft de directie overleg gehad met de gemeente. Daarin is onder andere de 
nieuwe verkeerssituatie rondom de school besproken. Bij het overleg heeft de directie haar zorgen 
geuit over de nieuwe verkeerssituatie. De verkeerssituatie is er naar de mening van de directie nog 
niet overzichtelijker en veiliger op geworden. In de komende periode zal het asfalt op diverse plek-
ken een rode laag krijgen, waardoor alle verkeersdeelnemers erop gewezen worden dat ze in een 
schoolzone (dus 30 km zone) rijden. Daarnaast is door de directie gevraagd of de drempels ver-
hoogd kunnen worden, zodat automobilisten nog meer gedwongen worden zich te houden aan de 
30 km/u norm. Ook is de gemeente uitgenodigd om de nieuwe verkeerssituatie te komen obser-
veren. Wanneer de gemeente komt observeren is nu nog niet bekend. 
Natuurlijk proberen we op allerlei manieren de verkeerssituatie rond de school veiliger te maken. 
Waar we echter minder invloed op hebben is het gedrag van alle verkeersdeelnemers. Wij vragen   
u als ouder van IKC Stella Nova om goed op uw eigen gedrag in het verkeer rondom de school te 
letten. Probeer alstublieft rekening te houden met elkaar en alle verkeersdeelnemers die zich 
rondom de school bewegen. 
 
Sportdag van vorig schooljaar op woensdag 14 september 
In juni kon de sportdag tot 2x toe niet doorgaan vanwege het regenachtige weer. De sportdag die 
toen niet door kon gaan is verplaatst naar woensdag 14 september. Hopelijk is het weer dan goed 
genoeg om de sportdag door te kunnen laten gaan. Het thema van de sportdag voor de leerlingen 
van Unit 1 is ‘Piraten’. Dat betekent dat alle leerlingen van Unit 1 als piraat verkleed naar school 
mogen komen! 
 
Doos met 2e hands sloffen, pantoffels en binnen schoenen 
In de gang bij de lift staat een doos met daarin 2e hands sloffen, pantoffels en binnen schoenen. 
Deze zijn gebruikt door kinderen van onze school maar zijn helaas te klein geworden. Omdat de 
sloffen, pantoffels en binnen schoenen nog goed te gebruiken zijn, is het zonde om ze weg te 
gooien. Als uw kind nog geen sloffen, pantoffels of binnen schoenen heeft, kunt u in de doos kijken 
of de juiste maat er tussen zit. U mag de, pantoffels of binnen schoenen dan aan uw kind geven om 
op school te gebruiken. Heeft u zelf sloffen, pantoffels of binnen schoenen die te klein geworden zijn 
voor uw kind, stop ze in de doos op school. Als u sloffen, pantoffels of binnen schoenen in de doos 
wilt stoppen, wilt u deze dan in een doorzichtige plastic tas stoppen en een briefje met daarop de 
maat in het zakje stoppen?  
 
Gezocht: ouders met groene vingers 
Ons mooie schoolplein wordt steeds groener. Door het warme en soms natte weer worden de 
planten op ons schoolplein steeds groter. Een deel van het plein wordt onderhouden door de 
gemeente. Een ander deel van het plein moet door school zelf onderhouden worden. Natuurlijk 
doen we dit samen met de leerlingen. Maar het is soms ook heel fijn om in één keer heel veel te 
kunnen doen, en daarvoor zijn we op zoek naar ouders met groene vingers die het leuk vinden     
om ongeveer 2x per jaar te komen helpen. Mocht u zich hiervoor willen opgeven, dan kunt u zich 
melden bij meester Eelco of meester Gerard. 
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Nieuws uit Unit 1 
Nieuwe leerling in Unit 1 
Afgelopen week is er weer een nieuwe leerling in Unit 1 begonnen. Mohammed is van Den Haag 
naar Zoetermeer verhuisd en is onze nieuwe ster in Unit 1. We wensen Mohammed en zijn ouders 
veel plezier toe op onze school! 
 

Groepsouders 
Dit schooljaar starten we met ‘groepsouders’ voor de basisgroepen in Unit 1. De groepsouders 
helpen de leerkrachten bij allerlei zaken waarbij de hulp of aandacht van ouders wenselijk is. Zo  
kan de groepsouder bijvoorbeeld ouders op het schoolplein aanspreken als er hulp gezocht wordt  
bij bepaalde activiteiten. De groepsouders van Unit 1 zijn Esther (de moeder van Isa) en Susanne 
(moeder van Rhijs en Xavi). 
 
Sportdag op 14 september: thema ´Piraten´. 
De sportdag die vorig schooljaar niet door kon gaan is verzet naar woensdag 14 september. 
Hopelijk is het weer ons goed gezind! Het thema van de sportdag voor Unit 1 is ‘Piraten’. Alle 
leerlingen van Unit 1 mogen verkleed naar schol komen! 
 
Portfolio’s inleveren 
Als u thuis nog het portfolio van uw kind hebt liggen, wilt u deze dan weer op school inleveren?   
Dan kunnen we de portfolio’s in onze mooie nieuwe portfoliokast zetten en de komende weken 
vullen met producten van de leerlingen. Alvast bedankt! 
 
Nieuws uit Unit 2 
Agenda voor afspraken 
Op de witte ronde tafel bij de lift 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 dan alstublieft in de 
agenda!  
 
Groepsouders 
Dit schooljaar starten we met ‘groepsouders’ voor de basisgroepen in Unit 2. De groepsouders 
helpen de leerkrachten bij allerlei zaken waarbij de hulp of aandacht van ouders wenselijk is. Zo  
kan de groepsouder bijvoorbeeld ouders op het schoolplein aanspreken als er hulp gezocht wordt  
bij bepaalde activiteiten. De groepsouders van Unit 2 zijn Anne-Frieda (de moeder van Sara, Pien 
en Bram) en Jeroen (moeder van Thijs en Manon). Voor de basisgroep van meester Gerard zijn we 
nog op zoek naar een ouder die groepsouder wil zijn. Mocht u groepsouder willen zijn, dan kunt u dit 
aangeven bij meester Gerard. 
 
Groep 5: Start Schooltuinlessen 
Op donderdag 1 september is het nieuwe Schooltuinseizoen gestart. De leerlingen van groep 5 
wandelen elke donderdagmiddag samen met meester Gerard richting Meerzicht. Daar krijgen ze  
les over de natuur. Aan het eind van het schooljaar zullen de leerlingen hun eigen schooltuin krijgen, 
waarop ze groente zullen gaan verbouwen.  
Een aantal ouders heeft zich al opgegeven om mee te lopen naar de Schooltuinen. Wilt u ook 
komen helpen, dan kunt u zich opgeven bij meester Gerard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Agenda voor de komende weken: 
 
Woensdag 7 september 2016 
Nieuwsbrief 2. 
 

Donderdag 8 september 2016 
Meester Eelco afwezig. 
 

Dinsdag 13 september 2016 
Meester Eelco afwezig. 
 

Woensdag 14 september 2016 
Sportdag Unit 1 en Unit 2. 
 

Donderdag 15 september 2016 
18.30 uur Teamavond IKC Stella Nova. 
 

Vrijdag 16 september 2016 
Meester Eelco afwezig. 
 

Maandag 19 september 2016 
19.30 uur OR vergadering. 
 

Dinsdag 20 september 2016 
15.15 uur Teamvergadering. 
 

Woensdag 21 september 2016 
Nieuwsbrief 3. 
 

Donderdag 22 september 2016 
9.00 – 12.00 uur IB bijeenkomst, juffrouw Hanneke afwezig. 
 

 
 

 


