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Algemeen
IKC Stella Nova bestaat 5 jaar!
Op maandag 26 oktober vierden we ons eerste lustrum. IKC Stella Nova bestond die dag namelijk 5
jaar! Er werd op deze dag met alle kinderen taart gegeten. Op vrijdag 30 oktober vierden we ons 5
jarig jubileum met een aantal activiteiten en mochten de kinderen verkleed komen. Meester Filemon
had het IKC lied herschreven en in een nieuw jasje gestopt en liet het nieuwe lied met een aantal
leerlingen horen. Binnenkort hopen we dat we het nieuwe lied op onze website kunnen zetten. Aan
het eind van de dag kregen alle kinderen een rugzak met het logo van ons 5 jarig bestaan en wat
lekkers. Lustrumcommissie, bedankt voor al jullie werk, we hebben een fijn feest gehad!
Maandag 7 december 2020: Studiedag
Op maandag 7 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.

Opvang
Vijf jarig jubileum
Op maandag 26 oktober bestond Stella Nova al weer vijf jaar. Dit lieten we niet ongemerkt aan ons
voorbij gaan. We hebben een hele week feest gevierd, met elke dag een andere activiteit. Zo
begonnen we de week feestelijk door het eten van petitfourtjes. De kinderen hebben een mini
schilderij gemaakt in de kleuren van Stella Nova. We hebben kleurrijke slingers gemaakt en
natuurlijk gezongen en gedanst. we hebben de week feestelijk afgesloten door het eten van een
pannenkoek. Wie jarig is trakteert! De kinderen van Stella Nova hebben allemaal een leuke goodie
bag gekregen.
KDV
Nieuwe kinderen
Graag verwelkomen wij op babygroep 1 Sam, Chahid en Dustin en op babygroep 2 heten we MileyJane van harte welkom.
Thema ontwikkeling
We zijn nog bezig met het thema Herfst. Buiten spelen doen de kinderen nog steeds erg graag,
weer of geen weer. Tijdens het buiten spelen worden blaadjes en takken van de bomen verzameld
door de kinderen. Hier wordt aandacht aan besteedt, we praten over de verzameling van de
kinderen of maken er mooie kunstwerken van.
Ook het thema ‘’feest’’ is volop aan de gang. Er wordt feestelijk geknutseld met een glitter hier en
een glitter daar. Ook wordt er volop gezongen en zelf muziek gemaakt.
Anti-slip sokken/ sloffen
Ook bij het binnen spelen rennen de kinderen graag binnen. Om dit veilig te blijven doen willen we
u vragen om anti-slip sokken en of sloffen aan uw kind mee te geven als u dit zelf ook voor uw kind
zou willen.

BSO
Nieuwe kinderen
Wij heten Robin als nieuwe gele ster en Alicia als blauwe ster welkom! Daarnaast is Matthew deze
week gestart als oranje ster. Welkom!
Bakdag
Ieder jaar doen wij mee aan de bakdag om daarmee geld op te halen voor SOS Kinderdorpen. Met
de donaties helpen we kinderen zonder ouders of veilig thuis aan een liefdevolle familiebasis.
Op het moment van schrijven hebben wij als BSO sterren al 50 euro aan donaties opgehaald waar
wij ontzettend blij mee zijn! Dank daarvoor.
BSO telefoon
De afgelopen tijd zijn wij meermaals niet bereikbaar geweest via onze BSO telefoon. Onze excuses
hier voor. Wij doen ons best om in het vervolg beter bereikbaar te zijn.
Graag communiceren we nogmaals het juiste mobiele nummer van onze BSO: 06-21520393
Herfstvakantie
De herfstvakantie zit er alweer op! We hebben er een gezellige vakantie van gemaakt. Stella
Zonnestraal is langs geweest, we hebben veel geknutseld en gelukkig veel kunnen buiten spelen!
Daarnaast hebben wij tijdens de vakantie enorm veel versiering geknutseld en de school versiert
voor het 5 jarig bestaan van IKC! Wat is het mooi geworden! Al met al kunnen we zeggen dat we
ook zonder uitjes en workshops er een top vakantie van hebben gemaakt!
Corona
De afgelopen tijd hebben we ge-experimenteert met ‘corona stippen’ op ons speelveld. Deze
stippen zijn helaas weggevaagd door het regenachtige weer. Maar ondanks dat zijn we tot de
conclusie gekomen dat deze manier van haal- en breng momenten het beste werkt.
Daarom zijn er nieuwe stippen besteld deze zullen in de loop van aankomende week op ons
speelveld te zien zijn. Wij wijzen wij u nogmaals op de afspraken;
Tijdens haal- en breng momenten vragen wij ouders plaats te nemen op de desbetreffende stippen.
Dit om de 1,5 meter afstand tussen de ouders en ons te waarborgen. Wij zullen daarom niet verder
komen dan ons aangewezen vak.
Mochten er belangrijke overdrachten moeten plaatsvinden zal dit met voorkeur telefonisch
gebeuren.
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.
- Ouders blijven buiten wachten op de aangewezen stippen. - Voor de actuele regels omtrent
klachten etc. verwijzen wij u door naar het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
Herfst
Herfstweer: I.v.m. het herfstweer vragen wij u om extra kleding of regenbestendige kleding mee te
geven aan uw kind zodat wij ook met slecht weer lekker kunnen buiten spelen!

Onderwijs
Vanaf donderdag 12 november: EU-schoolfruit
In de week van 9 november ontvangen wij weer schoolfruit! Wij hebben
voor schoolfruit gekozen, omdat wij het belangrijk vinden om gezond
eten te stimuleren en wij willen jullie als ouder hierin ondersteunen. De
fruitdagen van de school blijven op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. Op woensdag mogen de kinderen iets anders meenemen, maar
fruit mag natuurlijk ook. Vanaf donderdag 12 november krijgen de
kinderen op maandag, donderdag en vrijdag schoolfruit. Het fruit wat de
kinderen krijgen op school communiceren wij via de mail of via Parro.
Weet u bijvoorbeeld dat uw kind het aangeboden fruit/groente niet lust dan
vinden wij het fijn als u uw kind wat anders van fruit/groente meegeeft.
Donderdag 12 november: Portfolio en portfoliogesprekken
Op donderdag 12 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. Hierdoor krijgt u een beeld van de leerstof die we met de leerlingen
hebben behandeld en de resultaten die de afgelopen periode zijn behaald. Uw kind kan u helpen om
uitleg te geven over de producten en resultaten die in het portfolio te vinden zijn.
Vanwege Covid-19 worden de portfoliogesprekken op een andere manier georganiseerd dan u
gewend bent. Binnenkort ontvangt u voor uw kind(eren) een brief met daarbij een account voor het
gebruik van Office 365. Uw kind kan dan inloggen in Office 365 en programma’s als Word, Excel en
Powerpoint gebruiken. Alle leerlingen die op een school van de Unicoz zitten hebben een account
gekregen om te werken met Office 365. In Office 365 zit ook het programma Teams. Hiermee
kunnen we door middel van beeldbellen met u in gesprek over het portfolio. Via een mail met daarin
een link naar Datumprikker kunt u een afspraak voor digitaal overleg met de basisgroepleerkracht
inplannen. Deze mail wordt op vrijdag 13 november aan u verstuurd. U kunt dan een afspraak voor
digitaal overleg inplannen in de periode tot aan de Kerstvakantie.
Meer informatie over het Office 365 account en het inplannen van een digitaal portfoliogesprek krijgt
u binnenkort. U krijgt dan een brief met daarin alle informatie en een handleiding om Teams te
gebruiken.
Geen kijkavond op donderdag 3 december
Normaal gesproken brengen de leerlingen van groep 6 t/m 8 op de avond voordat we Sinterklaas
vieren op school, hun surprise naar school. Op deze kijkavond worden de surprises van de groepen
4 t/m 8 tentoongesteld. Helaas kunnen we dit schooljaar deze goede traditie niet in stand houden.
Vanwege Covid-19 gaat de kijkavond dit schooljaar niet door.
De leerlingen van de groepen 4 en 5 maken hun surprise op school. De leerlingen van de groepen
6 t/m 8 maken hun surprise thuis. Zij brengen hun surprise op vrijdagochtend 4 december mee naar
school. Meer informatie over de activiteiten rondom Sinterklaas volgt binnenkort.
Vrijdag 4 december: Sinterklaas op bezoek bij IKC Stella Nova
Uit betrouwbare bron hebben wij gehoord dat Sinterklaas dit schooljaar helaas niet op bezoek zal
komen. Vanwege de richtlijnen moeten we ook bij dit feest maatregelen treffen. Zijn Pieten brengen
wel een bezoek aan IKC Stella Nova op vrijdag 4 december. De leerlingen zullen dit schooljaar dus
niet buiten op Sinterklaas wachten, maar zullen binnen het feest vieren. Meer informatie over het
Sinterklaasfeest volgt via mail. We hopen dat we Sinterklaas volgend schooljaar weer zonder
richtlijnen en maatregelen kunnen organiseren.
Let op: Alle leerlingen zijn op vrijdag 4 december om 12.00 uur vrij!
Studiedag maandag 7 december: alle leerlingen zijn vrij!
Zet alvast in uw agenda dat op maandag 7 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.

Buitenschoolse activiteiten, gastlessen en workshops gaan niet door
Vanwege de richtlijnen voor Covid-19 hebben we besloten om buitenschoolse activiteiten,
workshops en gastlessen de komende periode zo min mogelijk door te laten gaan als deze niet
onderwijskundig gerelateerd zijn. De schoolbezoeken van groep 8 aan de scholen voor Voortgezet
Onderwijs gaan bijvoorbeeld wel door.
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 dit jaar € 20,-. De overblijfbijdrage is € 30,-. Beide
bedragen (in totaal dus € 50,- 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!
Pilot ‘Parro’
De afgelopen weken hebben we een pilot gedraaid met het gebruik van ‘Parro’. We hebben gemerkt
dat bijna alle ouders zich bij ‘Parro’ hebben aangemeld en daarmee op de hoogte gehouden worden
van allerlei groepsactiviteiten binnen onze school. Het gebruik van ‘Parro’ is ons goed bevallen, dus
gaan we daarmee door. U zult in ieder geval de rest van dit schooljaar via ‘Parro’ op de hoogte worden gehouden van allerlei activiteiten die de leerlingen op school doen! Wilt u zich alsnog aanmelden voor ‘Parro’, stuur dan even een mail aan de basisgroepleerkracht van uw kind! Mag uw kind op
foto’s staan binnen ‘Parro’? Geef daar dan in de app toestemming voor.
Denkt u aan het inleveren van de portfolio’s?
Op donderdag 12 november krijgen de leerlingen hun portfolio mee naar huis. 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!
Schoolmaatschappelijk werk
Sinds het begin van dit schooljaar hebben wij een nieuwe Schoolmaatschappelijk werker, Diana van
Gemert. Hieronder stelt zij zich aan u voor:
Beste ouders,
Voor iedereen die mij nog niet kent, schrijf ik nog even een kort
stukje in de nieuwsbrief. Mijn naam is Diana van Gemert en ik
ben dit schooljaar gestart als schoolmaatschappelijk werker op
IKC Stella Nova. Het idee is ontstaan om ouders de mogelijkheid
te bieden om op een aantal vaststaande momenten bij mij langs
te mogen lopen of te bellen voor vragen. Gewoon zonder gedoe
of officiële aanmelding. Ouders krijgen de kans om adviesvragen
te stellen over zorgen die je mogelijk hebt over uw zoon of dochter.
Dit mag over van alles en nog wat gaan. Het is een bijzondere tijd
waarin we nu leven. Waar niet alles meer zo vanzelfsprekend is,
bieden wij toch contactmomenten aan.
Ik ben op school op maandag:
9 en 23 november 2020
7 en 14 december 2020
Het inloopspreekuur is van 9 tot 10 uur. We hebben ervoor gekozen dat alle kinderen al binnen zijn
en daarna ouders naar binnen kunnen. Graag verzoeken we jullie wel op het schoolplein afstand te
houden van anderen. Mocht je liever zelf niet de school inkomen, dan ben ik telefonisch bereikbaar
op: 06-52077357.
Met vriendelijke groet,
Diana van Gemert

Nieuws uit Unit 1
Nieuwe leerling in Unit 1
Deze periode starten er vier nieuwe 4-jarigen bij ons op school. Dit zijn Kewan, Tess, Kaira en
Celina. Ze starten in onze instroomgroep. Kewan is het broertje van Parisa uit Unit 2 en Celina is het
zusje van Elise uit Unit 1. Kaira en Celina hebben op onze opvang gezeten en Tess is helemaal
nieuw. Welkom en natuurlijk veel leerplezier op onze school!
Thema; Feest en Sinterklaas
Het derde thema van dit schooljaar is het thema ‘Feest’. Dit thema hoorde bij het 5-jarig lustrum dat
wij vorige week hebben gevierd. De komende weken is het thema ‘Sinterklaas’. De themahoek
wordt omgebouwd tot een Sinterklaashoek waarin kinderen o.a. cadeautjes kunnen inpakken. We
wensen de leerlingen veel leerplezier toe bij dit jaarlijks terugkerende thema.
Nieuws uit Unit 2
Herfst
Elke herfstperiode veranderd de natuur enorm. De basisgroepen van juffrouw Hanneke en juffrouw
Marieke gaan daarom op donderdag 5 november een herfstwandeling maken om van alle kleuren
en de mooie natuur te genieten. De basisgroepen van juffrouw Mirjam en meester Gerard hebben
afgelopen maandag champignonsoep gemaakt en daarover les gekregen, want paddenstoelen
horen natuurlijk ook bij het thema ‘herfst’.
Nieuws uit Unit 3
Groep 8: Excursie naar het Nationaal archief gecanceld
Vanwege Covid-19 gaat het bezoek van groep 8 aan het Nationaal Archief niet door.
Groep 8: schoolbezoek ONC Clauslaan en ONC Parkdreef
Op vrijdag 6 november gaan de leerlingen op schoolbezoek bij het ONC Clauslaan. Op dinsdag 17
november gaan zij op schoolbezoek bij het ONC Parkdreef. De schoolbezoeken zijn qua organisatie
gewijzigd in verband met de richtlijnen voor Covid-19. In januari staan ook schoolbezoeken gepland
aan de andere scholen voor Voortgezet Onderwijs. Ook hierbij worden de richtlijnen gevolgd.
Groep 6 t/m 8: Week tegen Kindermishandeling (16 t/m 22 november)
Vanaf maandag 16 november start de week tegen Kindermishandeling. De leerlingen van groep 6
t/m 8 gaan in deze week samen met onze Schoolmaatschappelijk werker een kwartetspel spelen
waarbij ook een wethouder digitaal aanschuift. Op deze manier proberen we de leerlingen informatie
te geven over Kindermishandeling en wat zij kunnen doen als zij Kindermishandeling signaleren.
Agenda voor de komende weken:
Datum
Woensdag 4 november 2020
Donderdag 5 november 2020
Vrijdag 6 november 2020
Dinsdag 10 november 2020
Donderdag 12 november 2020
Maandag 16 november 2020
Dinsdag 17 november 2020
Donderdag 19 november 2020
Dinsdag 24 november 2020
Donderdag 26 november 2020
Vrijdag 27 november 2020
Dinsdag 1 december 2020
Woensdag 2 december 2020
Donderdag 3 december 2020
Vrijdag 4 december 2020
Maandag 7 december 2020

Activiteit
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij!
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Groep 8 op bezoek bij het Nationaal archief
Meester Eelco afwezig
Nationaal schoolontbijt
Groep 8 op bezoek bij het ONC Clauslaan
19.30 uur MR & OR overleg
Portfolio 2 mee naar huis
Meester Eelco afwezig
Start portfoliogesprekken tot aan Kerstvakantie
Groep 8 op bezoek bij het ONC Parkdreef
Meester Eelco afwezig
Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg
Meester Eelco afwezig
11.00 uur Stella Nova open
15.15 uur Teamoverleg
Nieuwsbrief 4
Meester Eelco afwezig
Sinterklaas; alle leerlingen tot 12.00 uur naar school!
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij!

