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Algemeen 
 

 

Hoera, IKC Stella Nova bestaat 2 jaar! 
Afgelopen donderdag (26 oktober) bestond IKC Stella Nova alweer twee jaar. Met collega’s hebben 
we hier even bij stil gestaan en heerlijk taart gegeten. Via deze weg willen wij alle collega’s bedan-
ken voor hun inzet, waarbij we met elkaar een fijne leerzame plek creëren voor alle kinderen! 
 
BUSSOS (BuitenSchoolse Sport Op School aanbod) op dinsdagmiddag! 
Vanaf de herfstvakantie wordt er elke 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 Buiten-
Schoolse Sport Op School aanbod. Na schooltijd kan er kosteloos worden meegedaan aan de 
sportactiviteit. 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. 
 
Nieuwe trapleuningen 
In de herfstvakantie zijn op een aantal plekken nieuwe trapleuningen aangebracht. De meest 
opvallende trapleuning is die op de trap bij de ingang naar het gedeelte van school en de BSO. De 
andere nieuwe trapleuningen zijn te vinden bij de trappen bij de keuken. Alle nieuwe leuningen 
hebben een lage greep voor de jonge kinderen en een hoge greep voor de oudere kinderen en 
volwassenen. Door de nieuwe trapleuningen is het voor alle kinderen, medewerkers en bezoekers 
veiliger geworden om de trap op en af te gaan. 
 
Vrijdag 10 november: Nationaal Schoolontbijt 
Op vrijdag 10 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 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.  
 
Vrijdag 1 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 vrijdag 1 december . Omdat Sinterklaas het heel druk heeft op dinsdag 5 
december, heeft hij ons gevraagd of hij op vrijdag 1 december bij ons langs mag komen. Natuurlijk 
vinden wij dat geen enkel probleem en helpen we Sinterklaas graag bij het inplannen van zijn 
bezoeken.  
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 Sinter-
klaas en zijn Pieten te verwelkomen. Van Unit 0 gaan alleen de oudste peuters mee naar buiten.  
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Ouders mogen, nadat zij hun kind bij de basisgroep hebben gebracht, buiten wachten totdat 
Sinterklaas 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 
flitsbezoek brengen aan Unit 2.  
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 Sinter-
klaas 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 13 november om 18.00 uur op NPO 3 het Sinter-
klaasjournaal. De kinderen van Unit 1 en Unit 2 kijken ook elke dag het Sinterklaasjournaal op 
school. 
 
          

Opvang 
 
  

Opening nieuwe peutergroep op woensdag 1 november 
Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat we vandaag, woensdag 1 november, onze tweede peutergroep 
hebben geopend. We hebben de ruimte onlangs ingericht en er is bekend welke medewerkers er op 
deze groep gaan werken. De oudste baby’s van baby 1 en 2 spelen op deze nieuwe groep. Alle 
ouders zijn hier onlangs persoonlijk over geïnformeerd. 
Danielle, nu werkzaam op baby 1, verhuist met deze kindjes mee en gaat 3 dagen in de week op 
deze groep werken. Zij gaat dit samen met Sissy doen, die nu op de bestaande peutergroep werkt. 
Omdat de peutergroepen naast elkaar liggen, zullen ze intensief met elkaar samen gaan werken en 
blijven de kinderen van de bestaande peutergroep Sissy ook zien. Omdat Carola ook weer bijna bij 
ons terug is, gaat Claudia Danielle vervangen op baby 1. Door deze uitbreiding verandert ons perso-
nele rooster in Unit 0, maar ook op de BSO. Rachida gaat namelijk verhuizen van de BSO naar 
Baby 2. 

Rachida stelt zich nader aan u voor. 

Beste ouder(s), 

Mijn naam is Rachida, 31 jaar, en ik ben moeder van drie prinsesjes. Na vele jaren met veel liefde 
en enthousiasme op de BSO te hebben gewerkt, ga ik met beide handen deze nieuwe uitdaging 
aan. Van de oudste leeftijdsgroep naar de jongste. Ik kijk er naar uit om heerlijk veel te kunnen 
knuffelen en de ontwikkeling van deze jonge kinderen te mogen volgen. Ik heb er ontzettend veel 
zin in. Ik werk nu 8 jaar bij Partou en heb hiervoor de opleiding pedagogiek gedaan. Ik heb de mooie 
overgang naar IKC Stella Nova 2 jaar geleden ook als bijzondere uitdaging gezien en ik ben er trots 
op hier te mogen werken. De meeste ouders ken ik, maar omdat er zoveel nieuwe kinderen bij ons 
zijn komen spelen ken ik nog niet iedereen. Ik hoop dat u zo alvast wat meer over mij te weten bent 
gekomen en stel me graag binnenkort persoonlijk aan u voor als u uw kind(eren) komt ophalen. 

Groetjes Rachida 

Op de BSO is er door het vertrek van Rachida ruimte ontstaan om Angela aan te nemen, vandaar 
dat u haar in het BSO rooster erbij zal zien staan. Angela gaat ook twee dagen de VSO draaien op 
dinsdag en donderdag.  

 

 

 

 



 
 

 

Ook Angela stelt zich aan u voor. 

Hallo allemaal, 

Graag wil ik mij even voorstellen: 

Ik ben Angela van Osselen, 25 jaar oud en ik woon in Rijswijk samen  
met mijn verloofde Kevin. Op dit moment zijn wij druk bezig met onze  
bruiloft in juni volgend jaar. Mijn hobby’s zijn lezen en erop uitgaan  
met mijn verloofde, familie en vrienden. 
Het werken met kinderen is mijn passie. Elke dag is anders. Daarnaast  
brengen kinderen veel gezelligheid. Vanaf 2012 zorg ik met veel plezier  
voor kinderen. Vooral omdat ik als pedagogisch medewerker dichtbij de ontwikkeling sta. Ik zie de 
kinderen opgroeien en kan hen daarin helpen en stimuleren. Wat ik belangrijk vind is de overdracht 
en de afspraken met de ouders, zodat wij ons best kunnen doen de kinderen bij ons een beetje 
“thuis” te laten zijn. Daarnaast vind ik het leuk om de kinderen voor te lezen en activiteiten met hen 
uit te voeren. 

Groetjes Angela   

Het personele rooster ziet er de aankomende twee maanden als volgt uit. 

Unit 0 

Baby 1:  Maandag:   Myria en Claudia 
  Dinsdag:   Myria en Caudia 
  Woensdag:   Myria en Brenda 
  Donderdag:   Brenda 
  Vrijdag:   Brenda 
 

Baby 2:  Maandag:   Bianca  
  Dinsdag:   Rachida en Bianca 
  Woensdag:   Rachida  
  Donderdag:   Bianca, Claudia 
  Vrijdag:   Rachida 
 

Peuter 1:  Maandag:   Carola en Marjolijn 
    Dinsdag:   Carola en Marjolijn. 
    Woensdag:   Marjolijn 
    Donderdag:   Carola en Sissy 
    Vrijdag:   Claudia en Carola (als ze weer beter is)  

Angela vervangt haar tijdelijk. 
 

Peuter 2:  Maandag:   Danielle  
    Dinsdag:   Danielle 
    Woensdag:   Sissy 
    Donderdag:   Danielle 
    Vrijdag:   Sissy 
 

BSO 
Geel:   Chantal (ma, di,do), Ehlana (ma, vrij) en Mandy (woe) 
Oranje:  Halima ( ma, di, do vrijdag) en Ehlana (di, do) 
Blauw:  Paulina (ma, di, woe, don) en Angela (di, do) 
 

VSO:   Ehlana (ma), Angela (di, do), Paulina (woe), Halima (vrijdag) 
 
Onze vaste flexmedewerker voor de opvang is Jacqueline. Jacqueline is de afgelopen tijd steeds 
bekender geworden met onze locatie en wij zijn blij dat Jacqueline vakanties en vrije dagen van het 
vaste team over kan nemen. 

 
 



 
 

 

Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang: wat betekent dat voor Partou en voor u  
U heeft er vast al wel over gelezen in de media. Op 1 januari 2018 treedt de wet Innovatie en 
Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in werking. Deze nieuwe wet bevat een groot aantal maatregelen, 
gericht op het verder verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang.  
Een deel van deze maatregelen wordt in 2018 ingevoerd. De minister heeft een aantal maatregelen 
uitgesteld naar 2019 of later. In de bijlage vindt u een overzicht van de maatregelen en wat dat voor 
Partou en voor u betekent.  
 

Advies oudercommissie  
Sommige maatregelen zijn adviesplichtig en bespreken we daarom binnenkort, in november, met de 
oudercommissie. Dat betreft bijvoorbeeld de 3-uursregeling en het plan van aanpak Veiligheid & 
gezondheid. Zodra het adviestraject is afgerond, informeren we u over de concrete wijzigingen op 
onze vestiging. Naar verwachting zal dat in december zijn.  
Wilt u meer lezen over IKK, dan kunt u ook terecht op  de website van de overheid, waar u alle 
wijzigingen overzichtelijk gepresenteerd ziet in een tijdlijn: 
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/ikk/innovatie-en-kwaliteit-kinderopvang/tijdlijn-invoering-
ikk. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vind u nog meer informatie. 
 
Slofjes, sokken, maillotjes, genoeg reserve kleertjes 
Het wordt weer kouder buiten. Als kinderen op sokjes lopen doen ze deze vaak uit, of ze zijn glad en 
glijden de kinderen uit. Een maillotje kan ook een oplossing zijn. U kunt er ook een in het mandje 
van uw kind legen. Ook vragen we u te controleren of er nog genoeg reserve kleertjes in het mandje 
van uw kind liggen. Vinden de kinderen het fijn om sloffen aan te hebben bij ons, dan mag dat. 
Neemt u deze dan mee? 
 
Waar parkeert u uw auto? 
Wij merken dat ouders soms tot aan de voordeur rijden om hun kind(eren) op te halen. U rijdt in dit 
geval over de stoep en parkeert u auto op een plek waar dit niet mag. Omdat we graag ook de vei-
ligheid voor iedereen zo goed mogelijk willen bewaken vragen wij u te parkeren in de vakken en 
naar de voordeur te komen lopen. Alvast bedankt! 
 
Herfsttafel in Unit 0 
Graag zouden wij een herfsttafel willen maken. Wij zouden het leuk vinden als de kinderen 
herfstspulletjes mee nemen. Hebben jullie bijvoorbeeld blaadjes, kastanjes of beukennootjes 
gevonden neem ze mee naar IKC Stella Nova. 
  

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/ikk/innovatie-en-kwaliteit-kinderopvang/tijdlijn-invoering-ikk
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/ikk/innovatie-en-kwaliteit-kinderopvang/tijdlijn-invoering-ikk


 
 

 

 
 

Onderwijs 
 
 

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. 
 

Juffrouw Annemarie en juffrouw Rebecca 
Juffrouw Annemarie komt vanaf dinsdag 21 november weer terug op school. Zij zal aanwezig zijn op 
dinsdag en woensdag. Juffrouw Annemarie zal als extra leerkracht in Unit 2 te vinden zijn, waardoor 
er elke dag 4 leerkrachten zijn om de leerlingen van Unit 2 te begeleiden. 
Vanaf maandag 13 november zal juffrouw Rebecca fulltime op IKC Stella Nova komen werken. Ook 
zij zal te vinden zijn in Unit 2. Juffrouw Rebecca verving juffrouw Annemarie tijdens haar zwanger-
schapsverlof en zal samen met meester Filemon basisgroep 2 (groep 4/5/6) blijven draaien. Door de 
groei van het aantal leerlingen kan juffrouw Rebecca tot de zomervakantie bij ons blijven werken. 
Daar zijn we natuurlijk erg blij mee! 
 
Portfolio en portfoliogesprekken 
Op donderdag 16 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 doe-
len 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. De ouders van Unit 1 kunnen intekenen voor een 
gesprek met de basisgroepleerkracht. De ouders van Unit 2 kunnen intekenen voor een gesprek 
met de basisgroepleerkracht of één van de andere leerkrachten.  
Vanaf vrijdagochtend 17 november liggen er voor Unit 1 en Unit 2 intekenlijsten bij de ingang. Op 
vrijdag kunnen de ouders intekenen die meerdere kinderen op IKC Stella Nova hebben zitten. Vanaf 
maandag 20 november kunnen alle overige ouders intekenen voor een gesprek. 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.  
 
Donderdag 30 november 2017: 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 donderdagavond 30 november 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 in Unit 2 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! 
 
 
 



 
 

 

 
Studiedag maandag 4 december: alle leerlingen zijn vrij! 
Zet alvast in uw agenda dat op maandag 4 december het team van IKC Stella Nova onderwijs een 
studiedag heeft. Alle leerlingen zijn deze dag vrij! Na een druk Sinterklaasweekend is het voor met 
name de jongste leerlingen fijn dat zij op maandag nog een dagje kunnen uitrusten. De leerkrachten 
zijn deze dag gewoon op school. Zij zullen met elkaar in gesprek gaan over een aantal organisato-
rische zaken voor de periode januari t/m juli 2018.  
 
Nieuws uit Unit 1  
Thema; Post, met als letter van de week de letter -p (van post) 
Het nieuwe thema in Unit 1 is het thema ‘Post’. De letter van de week die bij het nieuwe thema hoort 
is de letter -p van ‘Post’. Tijdens dit thema komt Sinterklaas aan in Nederland. Tijdens het thema 
‘post’ zal natuurlijk ook aan Sinterklaas aandacht worden besteed. We wensen de leerlingen veel 
leerplezier toe bij dit thema.  
 

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  
Groep 7 en 8: Uitnodiging tentoonstelling ‘Wereldsterren’ op donderdag 2 november 
De leerlingen van groep 7 en 8 nodigen hun ouders uit voor een bezoekje aan het Beleefmuseum 
op donderdag 2 november van 17.30 tot 18.00 uur. Op de tentoonstelling 'Wereldsterren' kunt u zien 
en ervaren wat de kinderen de laatste weken hebben geleerd. Laat u verrassen door hun creativiteit. 
Heeft u altijd al meer willen weten over Koningin Elizabeth van Engeland, over Abba of Dirk Kuyt? 
Wilt u het zwaard van Jeanne 'd Arc vasthouden of kijken naar een interview over lady Di? Kom dan 
op 2 november naar IKC Stella Nova en dompel u onder in de wereld van de sterren! 
 

Groep 8: Super8dag ONC Clauslaan op vrijdag 3 november 
Op vrijdag 3 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: Afname NIO op dinsdag 7 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 7 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 2, de intern begeleider en de directeur. Vorige week hebben de ouders van 
de leerlingen van groep 8 tijdens de informatieavond meer informatie gekregen over de afname van 
de NIO. 
 

Groep 6, 7 en 8: Gastles over ‘plastic soep’ op donderdag 9 november 

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Dit komt van afval wat we op straat 
weggooien, visnetten die achterblijven, maar ook door het wassen van synthetische kleding of 
door je tanden te poetsen. Al deze verschillende soorten plastic vormen samen in de zeeën en 
oceanen de plastic soep. De leerlingen van groep 6 t/m 7 krijgen op donderdag 9 november een 
gastles over ‘plastic soep’. We hopen hen hiermee bewust te maken van het plastic probleem 
en hen iets te leren over de mogelijkheden om het milieu te verbeteren. 
 

 



 
 

 

Groep 4 t/m 8: surprises maken en kijkavond 
Over een paar weken komt Sinterklaas weer aan in Nederland. Ook dit jaar zal Sinterklaas een 
bezoek brengen aan IKC Stella Nova. De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 maken een surprise.  
De leerlingen van de groepen 4 t/m 5 zullen hun surprise op school maken. De leerlingen krijgen 
hiervoor de gelegenheid op dinsdagmiddag tijdens de creatieve les. De afgelopen jaren bleek dit 
een succes te zijn, dus doen we het dit jaar weer op deze manier.  
 

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 maken hun surprise gewoon thuis. Op donderdagavond 30 
november wordt er een kijkavond georganiseerd. De surprises worden dan tentoongesteld en 
iedereen is welkom om de gemaakte surprises te komen bewonderen. In Unit 1 kunnen er tijdens  
de kijkavond werkjes van de leerlingen bekeken worden. De kijkavond duurt van 17.30 tot 18.00 uur. 
Zet deze datum dus alvast in uw agenda! 
 

 
Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 1 november 2017 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 3 november 2017 Schoolbezoek uit Almere. 

Maandag 6 november 2017 15.15 uur Teamvergadering. 

Dinsdag 7 november 2017 Afname NIO groep 8. 

Donderdag 9 november 2017 Meester Eelco afwezig i.v.m. studiedag directeuren. 

Maandag 13 november 2017 Meester Gerard afwezig, juffrouw Laura vervangt. 

Dinsdag 14 november 2017 Meester Gerard afwezig, juffrouw Laura vervangt. 
Schoolbezoek uit Leidschendam. 

Woensdag 15 november 2017 Meester Eelco afwezig i.v.m. studiedag. 

Donderdag 16 november 2017 Portfolio 1 mee naar huis. 

Maandag 20 november 2017 Schoolbezoek uit Heerlen. 
15.00 – 17.00 uur Portfoliogesprekken. 

Dinsdag 21 november 2017 Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg. 
Juffrouw Annemarie weer aan het werk in Unit 2. 
15.00 – 17.00 uur Portfoliogesprekken. 
19.30 uur OR & MR vergadering. 

Woensdag 22 november 2017 13.00 – 15.00 uur Portfoliogesprekken. 

Donderdag 23 november 2017 15.00 – 17.00 uur Portfoliogesprekken. 

Vrijdag 24 november 2017 13.00 – 15.00 uur Portfoliogesprekken Unit 1. 
15.00 – 16.00 uur Portfoliogesprekken Unit 2. 

Maandag 27 november 2017 15.00 – 17.00 uur Portfoliogesprekken. 

Dinsdag 28 november 2017 15.15 uur Teamvergadering. 

Woensdag 29 november 2017 13.00 – 15.00 uur Portfoliogesprekken. 

Donderdag 30 november 2017 17.30 uur Kijkavond Sinterklaas + surprises brengen. 

Vrijdag 1 december 2017 Sinterklaas; alle leerlingen tot 12.00 uur naar school! 

Maandag 4 december 2017 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

Dinsdag 5 december 2017 Gewone lesdag. 

Woensdag 6 december 2017 Nieuwsbrief 4. 

 


