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Algemeen 
 
 
IKC Stella Nova groeit! 
Steeds meer ouders en kinderen vinden hun weg naar IKC Stella Nova. Onze BSO is de afgelopen 
weken enorm gegroeid. Wij hebben veel nieuwe kindjes mogen verwelkomen. Door deze groei 
hebben we Djenna, onze oud stagiaire, gevraagd vast bij ons te komen invallen om maandag, 
dinsdag en donderdag. Djenna heeft in juli dit jaar haar diploma behaald. Haar huidige studie op 
maandag- en dinsdagochtend sluit mooi aan op de BSO tijden. Wij zijn blij dat Djenna ons team 
komt versterken en wensen haar veel plezier bij ons. 
 

Ook het leerlingaantal van de school groeit. Hopelijk kunnen we binnenkort onze 150e leerling 
welkom heten op IKC Stella Nova! In Unit 1 zullen de komende maanden nog een aantal leerlingen 
gaan beginnen omdat zij 4 jaar geworden zijn. Doordat het leerlingaantal groeit, kan er tot tijdelijk 
(aan de zomervakantie) een extra leerkracht worden ingezet. Op dit moment zijn we aan het kijken 
wie ons team in Unit 1 kan komen versterken. Waarschijnlijk gaan we in de loop van het schooljaar 
een 3e basisgroep starten. Als we een 3e basisgroep gaan starten, zullen we u hierover informeren.  
 
Gelieve niet te fietsen op het plein voor en naast de school 
Rond kwart over 8 en na kwart voor 3 wordt het steeds drukker op het plein voor IKC Stella Nova. 
We willen aan iedereen die op de fiets komt vragen om niet te fietsen op het plein voor en naast ons 
gebouw. De zandkleurige tegels geven een goede grens aan voor het gebied waar (met de fiets aan 
de hand) gewandeld dient te worden. Zo zorgen we er samen voor dat het gebied voor en naast IKC 
Stella Nova een veilige plek is voor onze kinderen! Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Maandag 3 oktober 2016: Studiedag KiVa 
Op maandag 3 oktober heeft het team van IKC Stella Nova onderwijs een studiedag. Alle leerlingen 
zijn op deze dag vrij! Het team krijgt de eerste training over de methode KiVa. Op 2 november volgt 
de tweede training. KiVa is een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en het 
versterken van de sociale veiligheid op basisscholen. KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de 
sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Daarmee wordt de sociale veiligheid op school 
versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief tegengegaan. Binnen KiVa ligt de 
nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto luidt dan ook: ‘samen 
maken wij er een fijne school van!’ 
Niet alleen het team van IKC Stella Nova volgt de training van KiVa, ook Rachida van de BSO doet 
mee met de training. Zij zal de dingen die zij leert aan haar collega’s doorgeven. Hierdoor is de 
aanpak zowel op school als bij de BSO naar de kinderen toe hetzelfde.  
 

Op deze dag verzorgt wij de BSO de gehele dag opvang. De kinderen die normaal op maandag-
middag bij ons komen spelen zijn die dag van harte welkom. Wij hebben op deze dag nog plekken 
beschikbaar. Mocht u gebruik willen maken van een dagje BSO? Of meer informatie willen over 
bijvoorbeeld de prijzen? U kunt dit kenbaar maken bij de medewerkers of via het sturen van een 
mail aan: angelique.bekooy@partou.nl 
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Opvang 
 
BSO 
Wij zijn verheugd jullie te mogen vertellen dat Halima begin maart haar derde kindje verwacht. 
Halima is vanaf het nieuwe schooljaar vast op de BSO komen werken. Haar zwangerschapsverlof 
zal begin februari in gaan. Wij zullen u in januari informeren over wie haar gaat vervangen. Wij 
wensen haar een hele fijne zwangerschap toe. 
 
GGD inspectie 
Jaarlijks inspecteert de GGD alle kinderopvangorganisaties. Onlangs heeft er zowel bij Unit 0 als op 
de BSO een inspectie plaatsgevonden. De inspecties zijn goed verlopen en dit resulteerde in 2 
goede rapporten. De GGD heeft vandaag de rapporten definitief gemaakt. Deze vindt u terug als 
bijlage. 
 
Muziekweek in Unit 0 en de BSO 
Op zaterdag 1 oktober is het internationale muziekdag. Daarom staat onze opvang in de week van 
26 september tot en met 30 september in het teken van…. muziek!  
 

Dansen, zingen, springen, klappen; kinderen zijn dol op muziek en raken er opgewekt van. Daar-
naast draagt muziek bij aan de ontwikkeling van allerlei vaardigheden. Daarom doen we regelmatig 
muzikale activiteiten, waarmee we spelenderwijs werken aan gevoel voor muziek, expressie, bewe-
gen en de taalontwikkeling stimuleren. Deze week pakken we extra uit en doen we een aantal spe-
ciale activiteiten, zoals het maken van muziekinstrumentjes en een yoga les op rustige muziek. 

 

Onderwijs 
 
Documenten schooljaar 2016 – 2017 
Op onze website zijn de documenten voor dit schooljaar gezet. Het gaat om de vernieuwde 
schoolgids, de Stella Nova ABC, de schoolkalender (deel 1 en 2) en het jaarplan 2016 – 2017.      
De documenten zijn te vinden onder het kopje ‘kinderen’, ‘basisschool’. In de schoolgids vindt u 
algemene informatie over onze school. In het ABC kunt u specifieke informatie vinden. Deze staat  
in alfabetische volgorde. In de schoolkalender vindt u per maand een overzicht van de activiteiten 
op onze school (deel 1) en algemene informatie (deel 2). Het jaarplan vertelt u aan welke ontwik-
kelingen dit schooljaar aandacht wordt besteed. De schoolgids, het Stella Nova ABC en de school-
kalender worden ook per mail aan u verzonden. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnfor-
meerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u hiermee terecht bij de directie. 
 
Hulpouders bedankt! 
Na 2x de sportdag te hebben moeten afgelasten vanwege het slechte weer, leek het erop dat de 
sportdag op 14 september niet kon doorgaan vanwege de hitte. Gelukkig viel de warmte mee, zodat 
de sportdag gewoon door kon gaan. De leerlingen van Unit 1 en 2 hebben deze ochtend genoten 
van de spelletjes die zij hebben gespeeld. Het was een zeer sportieve ochtend! We willen alle 
ouders die hebben geholpen tijdens de sportdag bedanken voor hun hulp! Door jullie hulp kunnen 
de leerkrachten een ochtend lang op een hele andere manier genieten van alle leerlingen! 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Nieuws uit Unit 1 
Nieuwe leerling in Unit 1 
Deze week is er weer een nieuwe leerling in Unit 1 begonnen. Khim is van Haarlem naar Zoeter-
meer verhuisd en is onze nieuwe ster in Unit 1. We wensen Khim en haar ouders veel plezier toe  
op onze school! 
 

Nieuwe thema: ‘Voor altijd jong’ 
Het nieuwe thema in Unit 1 is de komende weken ‘Voor altijd jong’. Dit is ook het thema van de 
Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek start bij ons op school op woensdag 5 oktober. De 
activiteiten en werkjes die de leerlingen doen en maken staan in het teken van het thema.  
 

Letter van de week; de letter -b van boek 
De nieuwe letter van de week is de letter -b van boek. Zeker in de Kinderboekenweek moet het 
lukken om woorden te vinden die beginnen met de letter -b. Gaat u ook samen met uw kind(eren) op 
zoek? 
 

Gezocht: Voorleesopa’s en oma’s  
Het thema voor de komende weken is ‘Voor altijd jong’ en wie zijn er voor altijd jong? Precies, de 
opa’s en oma’s van onze leerlingen! Wij zijn op zoek naar opa’s en oma’s die het leuk vinden om   
op één van de komende maandagen (tot aan de herfstvakantie) vanaf 12.45 – 13.15 uur voor te 
lezen aan een klein groepje leerlingen. U mag zelf het verhaal dat u wilt voorlezen uitkiezen. Vindt   
u het leuk om te komen voorlezen, dan kunt u inschrijven op de intekenlijst die hangt bij de thema-
tafel. 
 

Juffrouw Divera en juffrouw Mirthe afwezig 
Op dinsdag 4 en dinsdag 11 oktober is juffrouw Divera afwezig. Zij volgt op deze twee dagen een 
cursus ‘beelddenken’. Op maandag 10 en dinsdag 11 oktober is juffrouw Mirthe afwezig. Zij volgt op 
deze dagen een cursus ‘bouwcoördinator’. Op de dagen dat juffrouw Mirthe en juffrouw Divera niet 
aanwezig zijn, worden zij vervangen door juffrouw Annemarie en juffrouw Hanneke. 
 

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 
Groep 5: Bezoek aan het CKC op maandag 26 september 2016 
Op maandag 26 september brengen de leerlingen een bezoek aan het CKC. Samen met meester 
Filemon lopen zij naar het CKC toe. Bij het CKC krijgen de leerlingen les van een museumdocent. 
Deze museumdocent komt ook nog een keer een dag een gastles geven op onze school.  
Samen met de museumdocent beleven de leerlingen een dagje op kasteel Palenstein dat in de 
Middeleeuwen in de Dorpsstraat heeft gestaan. Hoe gingen de bewoners naar de wc? Wat aten ze? 
Wat hadden ze aan? Waar deden ze hun boodschappen? Wat deden de kinderen in hun vrije tijd? 
In de actieve les komen de leerlingen van alles te weten over leven in de Middeleeuwen in Zoeter-
meer. De museumdocent laat kleding zien om daarmee twee kinderen aan te kleden. Enkele opge-
graven voorwerpen maken het verhaal aansprekend. De les is een introductie of aanvulling op het 
thema ‘De Tijd van monniken en ridders (500 – 1000) uit de geschiedenismethode die op school 
gebruikt wordt. 
 

Groepsouder gezocht voor groep 7/8 
Voor de basisgroep van meester Gerard zijn we nog steeds op zoek naar een ouder die groeps-
ouder wil zijn. Mocht u willen weten wat de rol van een groepsouder is, dan kunt u dit vragen aan 
meester Gerard. Als u zich wilt opgeven voor groepsouder, dan kunt u dit doorgeven bij meester 
Gerard. 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

Groep 8: Schoolkamp van woensdag 5 oktober t/m vrijdag 7 oktober 
Van woensdag 5 t/m vrijdag 7 oktober gaan de leerlingen van groep 8 op kamp. Ook dit jaar 
verblijven zij in Lunteren bij verblijf ‘De Wildwal’. De ouders van de leerlingen van groep 8 hebben 
voor de zomervakantie een brief ontvangen met daarin informatie over het kamp. De leerlingen van 
groep 8 zullen begeleid worden door meester Gerard, juffrouw Hester en meester Maarten. Op de 
dagen dat meester Gerard en juffrouw Hester mee op kamp zijn, zullen zij vervangen worden door 
juffrouw Hanneke, juffrouw Mandy, juffrouw Laura en juffrouw Laura. Natuurlijk zijn ook juffrouw 
Annemarie en meester Filemon in Unit 2 te vinden. We wensen alle leerlingen en hun begeleiders 
hele fijne kampdagen toe!  
 
 
Agenda voor de komende weken: 
 
Woensdag 21 september 2016 
Nieuwsbrief 3. 
 

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

Maandag 26 september 2016 
Groep 5 op bezoek bij het CKC. 
12.00 uur Schoolbezoek Beatrixschool en Da Costaschool uit Bodegraven. 
 

Woensdag 28 september 2016 
9.00 uur Schoolbezoek leerlingen ROC Mondriaan. 
12.30 uur Schoolbezoek basisschool Vlietkinderen en de Trampoline uit Leidschendam. 
 

Donderdag 29 september 2016 
Meester Eelco afwezig. 
 

Vrijdag 30 september 2016 
Juffrouw Annemarie afwezig, juffrouw Laura vervangt. 
11.00 uur Maandviering. 
 

Maandag 3 oktober 2016 
Studiedag KiVa; alle leerlingen zijn vrij! 
 

Dinsdag 4 oktober 2016 
Juffrouw Divera afwezig, juffrouw Annemarie vervangt. 
 

Woensdag 5 oktober 2016 
Nieuwsbrief 4. 
Start Kinderboekenweek ‘Voor altijd jong’. 
Groep 8 op kamp. 
 

Donderdag 6 oktober 2016 
Groep 8 op kamp. 
 

Vrijdag 7 oktober 2016 
Groep 8 op kamp. 
11.00 uur Kleuterdans voor groep 1 en 2 (basisgroep 1). 
 

 
 

 


