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Algemeen 
 

 
Donderdag 5 december: Sinterklaas op bezoek bij IKC Stella Nova 
Uit betrouwbare bron hebben wij gehoord dat Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek aan IKC Stella 
Nova zal brengen op donderdag 5 december. Tussen 8.45 uur en 9.00 uur zullen Sinterklaas en zijn 
Pieten bij IKC Stella Nova aankomen. Alle kinderen verzamelen in hun eigen (basis-)groep. Daarna 
gaan alle kinderen naar buiten om Sinterklaas en zijn Pieten te verwelkomen. Van Unit 0 gaan 
alleen de oudste peuters mee naar buiten.  
 

Ouders mogen, nadat zij hun kind bij de basisgroep hebben gebracht, buiten wachten totdat Sinter-
klaas aankomt. De leerkrachten kunnen dan het beste overzicht houden op alle kinderen van IKC 
Stella Nova. 
Als Sinterklaas en zijn Pieten aangekomen zijn, gaan zij naar Unit 1.  Alle kinderen van Unit 1 
brengen een bezoek aan Sinterklaas en zijn Pieten. Sinterklaas zal na zijn bezoek aan Unit 1 een 
bezoek brengen aan Unit 2 en 3.  
In de ochtend zal een Piet onder begeleiding van één van de medewerkers van de opvang een 
bezoek brengen aan Unit 0. We zullen op dat moment een inschatting maken hoe de kinderen op 
Piet reageren en bepalen hoe lang Piet in Unit 0 blijft. Aan het eind van de ochtend worden 
Sinterklaas en zijn Pieten uitgezwaaid door de kinderen van IKC Stella Nova.  
Wij volgen op IKC Stella Nova het verhaal van het Sinterklaasjournaal. Wilt u weten wat er zich 

afspeelt in dit verhaal, volg dan vanaf maandag 11 november om 18.00 uur op NPO 3 het 

Sinterklaasjournaal. De kinderen kijken ook elke dag het Sinterklaasjournaal op school. 
 

Vrijdag 6 december 2019: Studiedag 
Op vrijdag 6 december 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. 
 

  

Nieuwsbrief 



 
 

 

Opvang 
 
  

 
Algemeen 
Nieuwe kinderen 
Graag verwelkomen wij op babygroep 2 Jolie en Nina. Op peutergroep 1 verwelkomen wij Haadi. 
Op de BSO willen wij graag Rose Maheen welkom heten. 
 

Personeel 
Danielle 
Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat Danielle in verwachting is van haar tweede kindje. Danielle is 
begin mei uitgerekend. Haar verlof zal rond eind maart/ begin april van start gaan. We zullen u t.z.t. 
op de hoogte brengen over wie haar gaat vervangen. Wij wensen Danielle een mooie 
zwangerschap toe. 
 

Afscheid Ashley 
Zoals velen van u weten, hebben we afgelopen donderdag afscheid genomen van Ashley. Ashley 
wil via deze weg alle ouders bedanken voor hun aanwezigheid. 
Ashley gaat op een ander vesting dichterbij huis werken binnen Partou. We zullen Ashley missen. 
We wensen haar veel werkplezier op haar nieuwe locatie. 
 

Jesse en Hannah komen stage lopen 
Vanaf 13 november gaan Jesse en Hannah stage lopen. Jesse op de BSO en Hannah op peuter 2. 
Ze stellen zich graag aan u voor. Wij wensen ze een leerzame stage toe. 
 

Beste ouders/verzorgers, 
Mijn naam is Jesse van der Zee en kom vanaf 13 november elke woensdag en donderdag stage 
lopen op de BSO. Dit doe ik voor mijn opleiding pedagogisch medewerker die ik volg op het MBO 
rijnland in Leiden. 
 

In mijn vrije tijd luister ik veel muziek en bezoek ik veel concerten. Dit doe ik samen met mijn 
vrienden of mijn moeder. Ik doe daarnaast ook vrijwilligerswerk bij een jongerenorganisatie en daar 
begeleid ik één jongere per anderhalf jaar die de overstap van groep 8 naar de middelbare school 
gaat maken. Ik help dan bij het huiswerk maken of plannen maar bied ook zeker een luisterend oor. 
Ik help andere dus graag en sta ervoor dat iedereen zich goed mag en kan voelen. Ik ben elke 
woensdag en donderdag aanwezig op de BSO waar ik altijd beschikbaar voor eventuele vragen. 
 

Ik hoop een leuke tijd te beleven bij Partou / IKC Stella Nova waarbij ik het team ondersteun en zorg 
dat de kinderen met plezier naar de BSO gaan. 
 
Beste ouders, 
Ik ben Hannah Heijboer, ik ben 18 jaar oud en ben begonnen met de opleiding GPM 
(gespecialiseerd pedagogische medewerker 4) ik volg deze opleiding op het MBO rijnland in Gouda. 
 

Zelf woon ik in Krimpen aan den IJssel, met mijn zus en moeder. Ik heb gekozen om deze opleiding 
te volgen omdat ik het heel erg leuk vind om met kinderen te werken. Al van jongs af aan vond ik 
alles wat klein, en schattig was, leuk en kreeg en had mijn volle aandacht. Ik ga stage lopen bij de 
peuter 2 groep op woensdag en donderdag. Mijn stage zal beginnen op 13 november, en eindigt op 
2 juli. 
 

Unit 0 
Taalontwikkeling 
We zijn alweer aan het einde gekomen van ons thema ‘boeken horen erbij’. 
We hebben tijdens dit thema veel gezongen en gedanst. We hebben boeken gelezen, voorgelezen, 
plaatjes bekeken en deze benoemd. Kortom, we hebben weer genoten van het thema. 
 

Sinds vorige week zijn wij begonnen met een nieuwe thema: Hulpdiensten. We gaan vol enthou-
siasme aan de slag. Leuke en gezellige knutsels maken en nieuwe woorden leren. Welke hulp-
diensten bestaan er, wat doen die hulpdiensten allemaal en hoe zien deze er uit? We gaan er 
allemaal achter komen tijdens dit thema. 



 
 

 

 

Judo 
Maandag 4 november zijn we begonnen met de cursus  
judo. Op 13 November is de tweede les en op 22 novem- 
ber zal de laatste les zijn. 
 

Meester Mo ging alles uitleggen en de kinderen deden  
hem stoer na. Koprol achterover, lopen/kruipen als diertjes,  
onder- en over de meester zijn ‘brug’ kruipen enz. Wat  
deden de kinderen het goed en wat waren ze enthousiast!  
Op naar de volgende les. 
 

Sloffen/ antislipsokken 
Zowel op de baby als op de peutergroep vinden de kinderen het erg leuk om te rennen. Ondanks 
dat wij proberen dit voornamelijk te beperken tot tijdens het buitenspelen, gebeurt dit natuurlijk ook 
wel eens binnen. Om te voorkomen dat ze uitglijden willen we u vragen om uw kind sloffen of 
antislip sokken aan te trekken. 
 

Baby-expert 
Onze eerste baby-expert is geslaagd! Brenda heeft de opleiding gevolgd en deze goed afgerond. 
Van harte gefeliciteerd Brenda! Ze zal binnenkort haar certificaat ontvangen. 
 

De opleiding is een echte opfrisser voor als je net als Brenda al lang in het vak zit. Het geeft inzicht 
in hoe je aan het werk bent en wat baby’s nodig hebben. Je wordt begeleid door de pedagogisch 
coach waarbij er met film materiaal wordt gewerkt. Na de opleiding heb je genoeg handvatten om 
weer verder te kunnen ontwikkelen in het werken met baby’s, maar vooral ook in de samenwerking 
op de groep. 
 

Op dit moment volgen Jacqueline, Rachida en Bianca de opleiding. En zijn we op de groepen 
begonnen met kleine veranderingen om het voor de baby’s nog fijner te maken om bij ons te spelen 
en te zijn. Wij zullen u hierover op de hoogte houden. 
 

BSO 
SOS bakdag 
Op 24 oktober deed onze BSO  mee aan de bak dag . 
Om in actie te komen voor SOS kinderdorpen in Meru Afrika. 
Samen met de kinderen gingen wij enthousiast de keuken in en hebben heerlijke cupcakes 
gebakken! 
We zijn zo trots op onze kinderen  die ijverig aan de slag gingen, om zoveel mogelijk centjes binnen 
te halen om de kinderen in Meru blij te maken .Dat is zeker gelukt! Ons streef bedrag was 50 euro, 
maar wij hebben met onze bso  maar liefst 101 euro opgehaald! 
Wij willen alle kinderen bedanken voor hun bak kunsten en de ouders bedanken voor alle donaties ! 
 

BSO Battle 
Het is zo ver! De week van de bso Battle is aangebroken. Alle Bso’s gaan de strijd met elkaar aan 
om de felbegeerde prijs te winnen. Kinderen en medewerkers worden uitgedaagd om samen te 
werken, nieuwe oplossingen te bedenken, strategisch te spelen en bovenal heel veel plezier met 
elkaar te hebben. 
 

Per regio wint de bso die de hoogste totaalscore heeft. Bij de winnende vestiging komt er een DJ 
met silent Disco langs om er een groot feest van te maken. 
 
 
  



 
 

 

Onderwijs 
 
 
 

Fotograaf 
Afgelopen week heeft u een kaartje ontvangen met daarop een inlogcode om de foto’s van uw 
kind(eren) te bekijken. Helaas heeft niet iedereen van u de kans gehad om op de foto te gaan. 
Daarom heeft de OR geregeld dat er een terugkomdag is voor diegenen die niet op 5 en 6 oktober 
op de foto zijn gegaan. Deze terugkomdag zal plaatsvinden op woensdagmiddag 27 november 2019 
in de studio van FotostudioZ aan de Dorpsstraat 126 in Zoetermeer. Zet u alvast deze datum in uw 
agenda!  
Wij zullen binnenkort een intekenlijst op school ophangen zodat u zich kunt inschrijven voor deze 
terugkomdag. Vergeet niet dat u die woensdagmiddag met het gehele gezin op de foto kunt. Het is 
natuurlijk ook mogelijk om alleen foto's van uw kinderen te laten maken.  
Mocht u alsnog deze middag niet kunnen, laat het dan weten door een mail te sturen naar: 
fstronk@hotmail.com. Zij zal dan samen met u en de fotograaf kijken naar een oplossing.  
 
Vanaf dinsdag 12 november: EU-schoolfruit 
Het is ons dit jaar weer gelukt om ingeloot te worden voor  
EU-schoolfruit! Daar zijn we erg blij mee! Vanaf dinsdag  
12 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. 
 

Donderdag 14 november: Portfolio en portfoliogesprekken 
Op donderdag 14 november krijgen de leerlingen hun portfolio mee naar huis. In het portfolio vindt u 
producten die de leerlingen de afgelopen periode hebben gemaakt en resultaten van de toetsen die 
bij de leerlingen zijn afgenomen. Ook vindt u bladen met leerdoelen in het portfolio. Door deze 
doelen duidelijk zichtbaar te maken voor de leerlingen, worden ze bewust van hun eigen leerproces. 
Uw kind kan u helpen om uitleg te geven over de producten en resultaten die in het portfolio te 
vinden zijn. Hierdoor krijgt u een beeld van de leerstof die we met de leerlingen hebben behandeld 
en de resultaten die de afgelopen periode zijn behaald. 
 

In het portfolio vindt u een briefje waarop u en uw kind worden uitgenodigd om in te tekenen voor 
een gesprek met de basisgroepleerkracht. 
 

Van maandag 18 t/m donderdag 28 november staan er portfoliogesprekken ingepland. U kunt vanaf 
vrijdagochtend 15 november intekenen voor een portfoliogesprek. Hiervoor liggen er intekenlijsten 
bij de ingang van de school. Aan ouders met meerdere kinderen op IKC Stella Nova adviseren we 
om op vrijdagochtend een afspraak in te plannen. Bij de intekenlijsten zullen ouders staan die u 
kunnen helpen bij het intekenen. 
 

Meer informatie over het intekenen voor een gesprek over het portfolio krijgt u binnenkort. U krijgt 
dan een brief met daarop alle informatie. We vragen u deze brief goed door te lezen, zodat u weet 
wat er van u wordt verwacht. 
  

Woensdag 4 december: Kijkavond Sinterklaas & Surprises 
Goede tradities moeten in stand worden gehouden. Zo ook onze traditie om op de avond voordat we 
Sinterklaas vieren een kijkavond te organiseren. Op woensdagavond 4 december bent u van harte 
welkom om naar de werkjes en surprises die de kinderen gemaakt hebben te komen kijken. Om 
17.30 uur gaat de voordeur open en kunnen de kinderen van groep 6 t/m 8 hun surprise op school 
komen afleveren. De kinderen van groep 4 en 5 hebben op school een surprise gemaakt. Natuurlijk 
worden ook deze surprises tentoongesteld. U bent van harte welkom om de surprises te komen 
bekijken. 
In Unit 1 hebben de kinderen allerlei werkjes gemaakt rondom het thema ‘Sinterklaas’. U kunt de 
werkjes tijdens de Kijkavond komen bekijken. Om ongeveer 18.00 uur is de Kijkavond afgelopen. 
Tot ziens op onze Kijkavond! 
 



 
 

 

Donderdag 5 december: Sinterklaas op bezoek bij IKC Stella Nova 
Uit betrouwbare bron hebben wij gehoord dat Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek aan IKC Stella 
Nova zal brengen op donderdag 5 december. Tussen 8.45 uur en 9.00 uur zullen Sinterklaas en zijn 
Pieten bij IKC Stella Nova aankomen. Alle kinderen verzamelen in hun eigen (basis-)groep. Daarna 
gaan alle kinderen naar buiten om Sinterklaas en zijn Pieten te verwelkomen. Van Unit 0 gaan 
alleen de oudste peuters mee naar buiten.  
 

Ouders mogen, nadat zij hun kind bij de basisgroep hebben gebracht, buiten wachten totdat Sinter-
klaas aankomt. De leerkrachten kunnen dan het beste overzicht houden op alle kinderen van IKC 
Stella Nova. 
 

Let op: Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij! 
 

Hulp (voor Sinterklaas) gevraagd vanuit de OR  
Dit jaar zal Sinterklaas op donderdag 5 december bij ons op school op bezoek komen. Om alles zo 
goed mogelijk te kunnen regelen, zijn wij op zoek naar hulpouders. Als je in de weken tussen 18 
november en 5 december 2019 kunt helpen met cadeautjes inpakken, rommel maken, snoepzakjes 
vullen en dergelijke, stuur dan een mail naar: fstronk@hotmail.com. Het zal gaan om twee avonden 
inpakken, waarvan 4 december 2019 tussen 19.00 - 21.00 uur al vast staat. Tevens heb ik nog wat 
hulp nodig bij het maken van de gedichten en het ontwerpen van een pietendiploma.  
Zodra iedereen zich heeft aangemeld en er bekend is geworden hoe het programma van het 
Sinterklaasjournaal eruit zal gaan zien, zal ik iedereen die zich heeft aangemeld een planning 
sturen. Alle hulp is welkom, dus voel je niet verplicht om aan alles mee te doen!  
 

Vriendelijke groeten namens de OR, Fréderique Stronk (moeder van Ys en Max) 
 

Studiedag vrijdag 6 december: alle leerlingen zijn vrij! 
Zet alvast in uw agenda dat op vrijdag 6 december het team van IKC Stella Nova onderwijs een 
studiedag heeft. Alle leerlingen zijn deze dag vrij! Het team is deze studiedag op school bezig om 
allerlei onderwijskundige zaken met elkaar te bespreken en voorbereidingen te treffen op de 
verhuizing van groep 3 van Unit 1 naar Unit 2. 
 

Bericht van juffrouw Divera 
Via deze mail wil ik u allemaal heel hartelijk bedanken voor alle lieve berichten, tekeningen, 
kunstwerken, cadeaus en geweldige hulp! Het heeft mij diep geraakt. Het gips is nu alweer een tijdje 
van mijn been en het herstel verloopt gunstig. Ik kijk er naar uit om mij de komende periode weer 
volledig in te kunnen zetten op IKC Stella Nova. Met vriendelijke groet, juffrouw Divera.  
 

Herinnering betalen ouder- en overblijfbijdrage 
Aan de ouders die nog niet de bijdragen voor dit schooljaar hebben overgemaakt willen wij vragen 
dit zo snel mogelijk te doen. De ouderbijdrage is ook dit jaar € 30,-. De overblijfbijdrage is ook € 30,-. 
Beide bedragen (in totaal dus € 60,- per kind) kunt u o.v.v. de naam van uw kind(eren) overmaken 
naar rekeningnummer NL 21 ABNA 0506070328 t.a.v. IKC Stella Nova (Unicoz onderwijsgroep). 
Alvast bedankt! 
 

Elke woensdag is er koffie-uurtje voor alle ouders! 
Graag nodigen wij jullie uit voor de koffieochtenden bij ons op  
school. Hoe leuk is het om met andere ouders onder het genot  
van een kop koffie, thee en of chocolademelk gezellig samen  
te zijn? Zonder verplichtingen lekker ontspannen andere ouders  
van onze school ontmoeten en wie weet elkaar steunen bij  
bijvoorbeeld opvoedvragen. In één van de ruimtes in ons gebouw  
is er elke woensdagochtend wel ruimte en tijd om even koffie te  
drinken. Iedereen is welkom!! Wij zorgen voor de koffie! 
 

Gymschoenen verplicht en sierraden af! 
Juffrouw Hanneke heeft gemerkt dat niet alle leerlingen 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. Ditzelfde geldt voor het dragen van sierraden. We zouden het erg verve-
lend vinden als uw kind ergens achter blijft hangen. De gymschoenen mogen de leerlingen niet 
buiten de gymzaal gebruiken. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 



 
 

 

Droge reservekleding 
In deze periode waarin er behoorlijk wat regen kan vallen, lopen bepaalde delen van de natuur- 
speeltuin onder water. Dat is voor de kinderen erg leuk, want dat maakt het spelen anders en 
uitdagender. Soms lukt het de kinderen niet om droog te blijven tijdens het spelen en belanden ze in 
de plassen. Als uw kind het leuk vindt om in het natte deel van de natuurspeeltuin te spelen, wilt u er 
dan voor zorgen dat er reservekleding op school ligt?  
 

Stella Nova T-shirt te koop 
Vorig schooljaar heeft ieder gezin de mogelijkheid gekregen om een Stella Nova T-shirt te kopen. 
De Ouderraad heeft toen van alle maten een aantal extra T-shirts besteld. Dus als uw zoon of 
dochter net op Stella Nova begonnen is of het T-shirt van uw kind wordt te klein, dan kunt u voor     
€ 10,- euro een Stella Nova T-shirt kopen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie! 
 
Aanwezigheid School Maatschappelijk Werker (SMW-er)  
 

 
   

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

 
Ik ben de volgende dagen op school aanwezig: vrijdag 8 november, vrijdag 15 november, maandag 
18 november, vrijdag 29 november, maandag 2 december, vrijdag 13 december en maandag 16 
december. 
 

Informatie vanuit Meerpunt 
Vragen over opvoeding, opgroeien en ouderschap? Kom eens langs bij het Meerpunt Inlooppunt. 
Meerpunt is het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd en Gezin en heeft een speciaal inlooppunt voor 
ouders en opvoeders. Hier kan je kosteloos en anoniem terecht met vragen over het opvoeden en 
opgroeien van je kind(eren) en het ouderschap. Ook kun je bij Meerpunt terecht voor vragen over 
(echt)scheiding. 
Het ouderschap is mooi, maar kan soms ook lastig of ingewikkeld zijn. Iedere ouder heeft wel eens 
vragen of twijfels over de opvoeding of het ouderschap. Dat hoort erbij en is heel normaal. Toch kun 
je je als ouder wel eens onzeker voelen en denken: Doe ik het wel goed? Hoe ga ik hier mee om? 
Zijn mijn zorgen terecht? 
Heb je behoefte aan een luisterend oor? Of heb je hulp  
nodig bij het vinden van een organisatie die kan helpen  
met jouw vraag of probleem? Kom eens langs bij  
Meerpunt Inlooppunt in het Stadhuis-Forum. 
In het gesprek met Ineke, Stephanie of Jennifer (v.l.n.r)  
kijken wij naar wat jij als ouders of verzorger nodig hebt.  
Wij luisteren en denken met je mee. Wij zijn er voor jou!  
Ook kun je bij ons terecht voor informatie over bijvoor- 
beeld cursussen, trainingen en leuke activiteiten voor  
ouders en kinderen in Zoetermeer! 
Ons advies is kosteloos, onafhankelijk, vertrouwelijk, vrijblijvend. Wacht niet langer dan nodig, je 
bent altijd welkom! Een afspraak maken is niet nodig. Geen tijd om langs te komen? Je kan ook 
contact met ons opnemen door te bellen naar: 079-3310325 of een mail te sturen naar: 
meerpunt@zoetermeer.nl. Kijk voor meer informatie op onze website www.meerpunt.nl of volg ons 
op Facebook om op de hoogte te blijven van het aanbod voor gezinnen in Zoetermeer. 
  

Nieuws uit Unit 1  
Thema voor de komende periode: Hulpdiensten 
Het thema waarmee de leerlingen van Unit 1 de komende periode gaan werken is het thema 
‘Hulpdiensten’. De leerlingen doen allerlei activiteiten en maken werkjes die met dit thema te maken 
hebben. We wensen de leerlingen veel plezier toe met dit thema. 
 

 
 



 
 

 

Dansvoorstelling groep 2 
Op maandag 18 november is er voor de leerlingen van groep 2 een dansvoorstelling. De voorstel-
ling wordt gehouden in de speelzaal van onze school. De voorstelling heet ‘Hupsie & Scheurko’. 
 

Nieuws uit Unit 2  
Schooltuinen groep 5 
De afgelopen weken hebben de leerlingen op woensdagochtend les gekregen bij kinderboerderij het 
Buitenbeest. In april krijgen deze leerlingen weer Schooltuinles bij het Buitenbeest, dit keer met een 
echte schooltuin. Elke leerling krijgt een klein stukje grond dat onderhouden moet worden en 
waarop groente verbouwd gaat worden. Meer informatie krijgt u tegen die tijd! 
 

Nieuws uit Unit 3  
Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit Unit 3. 
 
 

Agenda voor de komende weken: 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 6 november 2019 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 
Nieuwsbrief 3 

Donderdag 7 november 2019 Meester Eelco afwezig 

Maandag 11 november 2019 19.30 uur MR vergadering 

Dinsdag 12 november 2019 Meester Eelco afwezig i.v.m. studiedag directeuren 
15.15 uur Teamoverleg 

Woensdag 13 november 2019 Schoolbezoek uit Bleiswijk 

Donderdag 14 november 2019 Meester Eelco afwezig 
Portfolio 1 mee naar huis 

Vrijdag 15 november 2019 Schoolbezoek uit Terneuzen 

Maandag 18 november 2019 Schoolbezoek uit Apeldoorn 
Portfoliogesprekken 

Dinsdag 19 november 2019 Portfoliogesprekken 

Woensdag 20 november 2019 Schoolbezoek uit Kwintsheul 
Portfoliogesprekken  

Donderdag 21 november 2019 Meester Eelco afwezig 
Portfoliogesprekken 

Vrijdag 22 november 2019 Portfoliogesprekken 

Maandag 25 november 2019 Portfoliogesprekken 

Dinsdag 26 november 2019 Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg 
Portfoliogesprekken 

Woensdag 27 november 2019 Portfoliogesprekken 

Donderdag 28 november 2019 Meester Eelco afwezig 
Schoolbezoek uit Krimpenerwaard 
Portfoliogesprekken 

Vrijdag 29 november 2019 Schoolbezoek uit Amsterdam 
11.00 uur Stella Nova open (maandviering) 

Woensdag 4 december 2019 Nieuwsbrief 4 
17.30 – 18.00 uur Kijkavond Sinterklaas & surprises 

Donderdag 5 december 2019 9.00 – 12.00 uur Sinterklaas op bezoek  
12.00 uur Alle leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 6 december 2019 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

 


