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Algemeen 
 
 

 
Afscheid juffrouw Claudia en juffrouw Hester 
Na de Kerstvakantie zullen twee juffrouwen IKC Stella Nova gaan verlaten. Juffrouw Claudia heeft een 
nieuwe uitdaging gevonden binnen Partou en juffrouw Hester is verhuisd naar Zutphen en heeft daar 
een baan in het onderwijs gevonden. Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer over. Wij laten u nog 
weten wanneer u afscheid kunt nemen van deze juffen. We wensen Claudia en Hester veel succes en 
plezier toe bij hun nieuwe baan! 
 
Vrijdag 9 november: Nationaal Schoolontbijt 
Op vrijdag 9 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 en 3 moeten een bord, bestek en  
een beker meenemen. Voor de kinderen uit Unit 0 en 1 zijn bordjes  
en bekers aanwezig. We wensen alle kinderen een heerlijk, gezellig  
en gezond ontbijt toe! 
 
Woensdag 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 woensdag 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 
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 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 12 november om 18.00 uur op NPO 3 het 

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

Personeel 
Marjolijn: 
Onze gewaardeerde collega Marjolijn maakt het gelukkig al een stuk beter. Na een heerlijk weekje vrij 
in de herfstvakantie is ze gestart met  het opbouwen van haar werkuren. We zijn gestart met 
boventallige werkzaamheden en vanaf volgende week werkt Marjolijn weer halve dagen op de groep 
met ondersteuning van collega’s. Marjolijn is erg enthousiast om weer te beginnen! We zijn erg blij dat 
zij zich weer goed genoeg voelt om bij ons te zijn. 
 

Carola: 
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat Carola, werkzaam op peuter 1, op maandag geniet 
van een dag ouderschapsverlof. Per 1 november is Carola ook op donderdag niet op de vestiging 
aanwezig, dit wegens privéomstandigheden, waarbij ze vanaf februari er weer op donderdag is. 
 

Afscheid Claudia: 
Helaas moeten wij u mededelen dat Claudia na de kerstvakantie niet langer op Stella Nova werkzaam 
zal zijn. Zij is de afgelopen twee jaar met heel veel plezier op peuter 1, baby 1 en baby 2 werkzaam 
geweest. Claudia heeft binnen Partou een nieuwe uitdaging gevonden die ze vanaf 7 januari aan gaat 
bij Partou aan de Jaap Hoekdreef.  Wij vinden het enorm jammer dat Claudia niet langer onderdeel van 
ons team zal zijn, maar snappen dat ze zich wil blijven ontwikkelen en zijn blij dat ze dit binnen Partou 
wil blijven doen. We wensen haar alle geluk en succes op haar nieuwe werkplek. Wij brengen u 
binnenkort op de hoogte van haar laatste werkdag zodat u samen met de kinderen afscheid van haar 
kan nemen. 
 

Nieuwe collega 
Per 1 januari verwelkomen wij een nieuwe collega in ons team.  
Haar naam is Kila Kamer. Kila werkt op dit moment al vier jaar  
in de kinderopvang en ging onlangs op zoek naar een nieuwe  
uitdaging. Gelukkig kwam ze in haar zoektocht bij Partou terecht.  
In de regio kon ze op verschillende locaties aan de slag, maar  
uiteindelijk koos ze voor ons  en gaat ze aan de slag voor 32 uur  
per week.  
 

Beste allemaal, 
Ik zal me even  in het kort voorstellen. Ik ben Kila Kamer en 24  
jaar jong en woonachtig in Zoetermeer.Vanaf 1 januari 2019 ga  
ik als pedagogische medewerker aan de slag op IKC Stella Nova  
voor 4 dagen. In 2014 heb ik met plezier mijn opleiding pedago- 
gische medewerker behaald. Na mijn opleiding ben ik altijd met  
heel veel plezier werkzaam geweest in de kinderopvang. Ik vind  
het belangrijk dat een kind zich thuis voelt en volledig zichzelf durft te zijn,waar ik hen graag bij wil 
helpen. Ik kijk er erg naar uit om jullie ouders maar uiteraard ook vooral de kinderen te ontmoeten. 
Mochten julie vragen hebben aan mij, stel ze dan gerust! Ik heb er erg veel zin in!  
 

Tot snel, met vriendelijke groet, Kila 
 

Personeelsrooster 
Op dit momenten bekijken we in het team hoe ons personele plaatje er per 1 januari uit gaat zien met 
het vertrek van Claudia en de komst van Kila. Ook de nieuwe wet, IKK, brengt een vacature met zich 
mee. Wij hopen u in de volgende nieuwsbrief te informeren over hoe het persooneelsrooster er uit komt 
te zien. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Stagiaires 
Aankomende donderdag rond Mandy op peuter 1 haar stage af. Wij wensen haar veel succes in de 
toekomst. 
Op peuter 2 zal stagiaire Valerie op 7 november starten met een snuffelstage. Valerie zal voor een 
periode van zeven weken aanwezig zijn. Sissy begeleidt haar tijdens deze periode. We wensen haar 
veel plezier bij ons. 
 

Vakantie teamleden 
Brenda: 26 t/m 30 november 
 
Nieuws uit de groepen 
Babygroepen 
Vergeet u niet om een mooie gezins-familiefoto naar ons te mailen. We hebben voor een aantal 
kinderen een huis kunnen maken. Graag maken wij voor alle kinderen een huisje.  
U kunt mailen naar; teamkdvwillemalexanderplantsoen2a@partou.nl 
 

Peutergroepen 
In de aankomende maand werken wij binnen het thema: Restaurant. De peutergroepen zijn al 
begonnen met het maken van mooie knutselwerkjes rondom dit thema. Er zijn veel verschillende 
restaurants met uit een lopende keukens. De hoogste tijd om ons samen met de peuter daar in te gaan 
verdiepen. In plaats van een boterham lunchen zullen we de peuters voeding uit andere keukens 
aanbieden. Hier bij kunt u denken aan bami, spaghetti of echte Vlaamse frieten.  Eens kijken of onze 
kieskeurige peuters de andere keukens ook kunnen waarderen.  
 

Op 9 november zijn alle peuters, die op vrijdag bij ons spelen, uitgenodigd om gezellig met ons te 
ontbijten. Wij zullen samen met de school deelnemen aan het nationale schoolontbijt. Wij vragen u om 
de kinderen vóór 09.00 te brengen.  
  

BSO 
Ook in herfstweer spelen de BSO kinderen graag buiten. Wilt u er aan denken om de kinderen warme 
kleding mee te geven. Denk hierbij ook aan mutsen en sjaals.  
 

Afgelopen herfstvakantie zijn de kinderen druk aan de slag gegaan met het maken van cupcakes, 
muffins en cakepops.  Niet alleen omdat het erg lekker en leuk is, de BSO heeft, met de verkoop 
hiervan, geld opgehaald voor stichting SOS kinderdorpen. De kinderen hebben zich zo goed ingezet! 
Dat resulteert in een prachtig eindbedrag, er is totaal 75 euro opgehaald! Dank jullie wel! 
 

Helaas hebben we op woensdag 31 oktober afscheid genomen van Mandy.  
Mandy is bij ons gekomen als stagiair en heeft later het team op de BSO aangevuld  als gediplomeerd 
pedagogisch medewerker.  Mandy zal haar werkzaamheden verder voortzetten op BSO locatie de 
Weidedreef, hier is zij al vier dagen in de week werkzaam. We wensen haar alle goeds en geluk toe.  
Op woensdag wordt Mandy vervangen door Kelsey. 
 

Deze week is het zover! Onze BSO kinderen zullen zich tijdens de BSO Battle hard maken om de prijs 
in de wacht te slepen. In de week van 6 november barst de strijd los en gaan alle BSO’s aan de slag 
om die felbegeerde gaming-prijs te winnen! Er zijn weer verschillende spannende (én hilarische) 
battles bedacht. Er is één grote hoofd-battle en daarnaast nog 3 sub-battles. 
Kom op BSO kanjers! Doe jullie best.  
 

De workshop Wereldsemuziek is een groot succes. Deze wordt elke dinsdag aangeboden op de BSO 
en kinderen van alle leeftijden mogen aansluiten. Ze oefenen druk op de joekelille’s, en het klinkt 
super! De workshop wordt tot elf december aangeboden 
 

Algemene informatie 
IKK: Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang 
 

Nieuwe beroepskrachtkind-ratio 
De belangrijkste maatregel per 1 januari 2019 betreft de nieuwe beroepskracht-kindratio (bkr): het 
aantal pedagogisch medewerkers in verhouding tot het aantal kinderen op de groep. Voor kinderen tot 
1 jaar geldt straks een striktere bkr. Hier gaat de bkr naar 1 pedagogisch medewerker op 3 kinderen. 
Voorheen waren dat 4 kinderen.  
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Bij de buitenschoolse opvang (bso) wordt de bkr juist verruimd. Voor een groep waar alleen kinderen 
tot 7 jaar worden opgevangen blijft de bkr 1 op 10. Op groepen waar alleen kinderen vanaf 7 jaar 
worden opgevangen, geldt straks 1 pedagogisch medewerker op 12 kinderen. Op een gemengde 
groep ( 4 – 13 jaar) groep  is de bkr 1 op 11. Hoe de bkr wordt berekend kunt u bekijken op 1ratio.nl.  
 

Binnenkort ontvangt u meer informatie over onze groepsindeling. 
 
Mijn Partou 
We zijn blij te vermelden dat ons nieuwe ouderportaal “Mijn Partou” sinds 24 september online is. 
Vanuit ons service kantoor heeft u een mail met instructies ontvangen over hoe u de nieuwe app kunt 
downloaden en kunt activeren. Is het nu nog niet gelukt om de nieuwe app te downloaden? Voor 
vragen over het “Mijn Partou” platform kunt u terecht bij de afdeling klantenservice .  
 

Sinterklaas viering 
Nog maar twee weken en dan zal Sinterklaas weer aankomen in Nederland. Natuurlijk willen wij 
Sinterklaas ook op Stella Nova welkom heten en ontvangen. Op woensdag 5 december zal Sinterklaas 
samen met de pieten een bezoek aan ons brengen.  
De kinderen op de baby- en peutergroep mogen in de aanloop naar 5 december bij ons op de locatie 
hun schoen zetten. Deze hoeft u niet mee te brengen, de pedagogisch medewerkers zullen dit met de 
kinderen knutselen.  
 

Oudercommissie 
Binnenkort ontvangt u de laatste notulen van OC. Onlangs hebben ze advies uitgebracht over de 
tarieven voor 2019, en de wijzigingen die de nieuwe wet (IKK) met zich mee brengt. In de notulen leest 
u hier meer over. 
Vindt u het leuk om aan te sluiten bij de oudercommissie? U kunt hen mailen via; 
ockdvwillemalexanderplantsoen2a@partou.nl 
Voor meer informatie over het deelnemen aan en de rol van de oudercommissie kunt u terecht bij de 
Angelique, of 1 van de OC leden. 
 

Belangrijke data: 
Dinsdag 6 november: 
Start van de BSO Battle 
 

Vrijdag 9 november: 
Nationaal schoolontbijt. Alle peuters graag voor 09.00 aanwezig.  
 

Zaterdag 17 november: 
Aankomst Sinterklaas in Nederland 
 

maandag 19- vrijdag 23 november: 
Schoen zetten op Stella Nova Unit 0 
 

Woensdag 5 december: 
Sinterklaas viering op Stella Nova  
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Onderwijs 
 
 

Juffrouw Hester gaat ons verlaten 
Vlak na de zomervakantie is juffrouw Hester verhuisd naar Zutphen. Zij heeft daar een mooie nieuwe 
woning gevonden in de buurt van haar familie. Enige tijd geleden heeft juffrouw Hester ons laten weten 
dat zij per 1 januari 2019 een nieuwe baan heeft gevonden in de buurt van haar nieuwe woonplaats. 
Dat is voor haar natuurlijk erg fijn, maar voor IKC Stella Nova heel erg jammer! We zullen juffrouw 
Hester heel erg gaan missen 
In december zullen we afscheid gaan nemen van juffrouw Hester. U krijgt hierover nog meer informatie 
via mail. We zijn al druk bezig om de vacature in te vullen. Er staat al een afspraak met een kandidaat 
ingepland. Zodra er nieuws te melden is, zullen we u informeren.  
 

Samenwerking met fysiotherapie 
Vorig schooljaar zijn wij een samenwerking gestart met een fysiotherapeut. De fysiotherapeut screent 
de leerlingen van groep 2 op de fijne motoriek en biedt (als dat nodig is) behandelingen op school aan. 
Ook voor leerlingen uit hogere groepen is de fysiotherapeut beschikbaar. Als u denkt de fysiotherapeut 
nodig te hebben voor uw kind op het gebied van de fijne of grote motoriek, neem dan eerst contact op 
met juffrouw Hanneke, onze intern begeleider. Zij kan u meer informatie geven en u in contact brengen 
met de fysiotherapeut. 

 

Op weg naar het certificaat ‘Gezonde school’ 

Op maandag 29 oktober zijn wij gestart met activiteiten die ervoor moeten zorgen dat wij dit schooljaar 
het certificaat ´Gezonde School´ kunnen behalen. Het thema in Unit 1 is de komende weken dan ook 
‘gezonde voeding’. Er is een echt restaurant in de themahoek. Zoals u heeft gemerkt zijn wij op school 
al bezig met gezonde voeding. Op dinsdag en donderdag nemen de kinderen fruit mee voor het 10-
uurtje. Vanaf nu is het alle dagen ‘fruitdag’, behalve de woensdag. Dan is het koekjesdag.  
Ook stimuleren wij de gezonde traktaties. Heeft u een tip of bent u zelf actief op dit gebied dan horen 
wij dat graag. Een verdere uitbreiding van gezonde voeding is ons streven.  
  

Maandag 12 november: EU Schoolfruit 
Wij hebben ons dit schooljaar weer ingeschreven voor het krijgen van fruit. 
Gelukkig zijn we dit jaar weer ingeloot. In de week van 12 november ontvangt 
onze school EU-Schoolfruit. Zo stimuleren we kinderen samen fruit en groente te 
eten. 20 Weken lang krijgen we iedere week 3 stuks groente en fruit voor alle 
leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie.
  
Tijdens het programma gaan scholen ook aan de slag met educatie rondom 
groente, fruit en gezonde voeding, in combinatie met het lesprogramma 
Smaaklessen. Samen met het Nationaal Schoolontbijt is dit een goede start om 
ons certificaat ‘Gezonde school’ te behalen! 

 

Donderdag 15 november: Portfolio en portfoliogesprekken 
Op donderdag 15 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. 
 

Vanaf vrijdagochtend 16 november liggen er voor alle Units intekenlijsten bij de ingang. Op vrijdag 
kunnen de ouders intekenen die meerdere kinderen op IKC Stella Nova hebben zitten. Vanaf maandag 
19 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. 
  

Dinsdag 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 dinsdagavond 4 december bent u van harte 
welkom om naar de werkjes en surprises die de kinderen gemaakt hebben te komen kijken. Om 17.00 
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 17.30 uur is de Kijkavond afgelopen. Tot 
ziens op onze Kijkavond! 
 

Studiedag donderdag 6 december: alle leerlingen zijn vrij! 
Zet alvast in uw agenda dat op donderdag 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. 
 

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 ouder- 
bijdrage 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! 
 
Tot nu toe heeft al 30% van alle ouders de ouder- en overblijfbijdrage betaald! 
 

 
Geen schoolmelk na de vakanties! 
Na elke vakantie wordt er geen schoolmelk geleverd door Campina. Pas vanaf woensdag na elke 
vakantie kan er weer schoolmelk worden uitgedeeld aan de leerlingen. Houd u er dus rekening mee 
dat u op de maandag en dinsdag na elke vakantie zelf drinken mee geeft aan uw kind(eren)! 
 

Data waarop onze School Maatschappelijk Werker (SMW-er) aanwezig is 
In de komende periode ben ik aanwezig op vrijdag 9 november, vrijdag 16 november, maandag 19 
november, vrijdag 30 november, maandag 3 december en vrijdag 14 december. 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nieuws uit Unit 1  
Thema; Restaurant en letter van de week; de letter -k 
Het volgende thema van dit schooljaar is het thema ‘Restaurant’. De instructies die de leerlingen 
krijgen en de werkjes die ze maken hebben met het thema te maken. Ook is de themahoek verandert 
in een restaurant waarin de leerlingen kunnen spelen. De letter van de week die bij het nieuwe thema 
hoort is de letter -k van ‘koken’. We wensen de leerlingen veel leerplezier toe bij dit leuke thema.  
De leerlingen van groep 1 en 2 leren gedurende het schooljaar spelenderwijs een aantal letters. Dit is 
bedoeld als voorbereiding op het leren lezen. Bij elk nieuw thema hoort een nieuwe letter van de week! 



 
 

 

Als Sinterklaas weer in het land is, is het thema restaurant afgelopen. Dan wordt er gewerkt met het 
thema ‘Sint’. De letter van de week is dan de letter -s. 
 

Nieuws uit Unit 2  
Groep 4 en 5: Gastles ‘Egel in de klas’ 

De leerlingen van groep 4 en 5 krijgen op maandag 19 november een gastles over egels. De 
egelopvang Zoetermeer heeft vrijwilligers die egellessen geven op basisscholen. De vrijwilliger 
vertelt over de bouw van de egel, de egels van geboorte tot het moment dat ze het nest verlaten, 
hoe overleeft de egel in de natuur en in de stad en wat er allemaal op de egelopvang gebeurt. De 
kinderen wordt verteld wat zij voor de egel kunnen doen om hun leefgebied te verbeteren en de 
egel helpen te overleven. I.v.m. regels van het ministerie wordt er geen levende egel meegeno-
men naar de klas. Wel kunnen de leerlingen een opgezette egel van dichtbij bekijken. 
 

Groep 4 en 5: 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 en 5 zullen hun surprise op school maken. De leerlingen krijgen hiervoor de gelegen-
heid 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.  
 

Op dinsdagavond 4 december worden de surprises tentoongesteld. Iedereen is om 17.00 uur 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 tot 17.30 uur. Zet deze datum dus alvast in uw 
agenda! 
 

Nieuws uit Unit 3  
Groep 7 en 8: Excursie naar het Engelandvaardersmuseum in Noordwijk 
De groepen 7 en 8 gaan op donderdag 8 november met de bus op excursie naar het Engelandvaar-
dersmuseum in Noordwijk. Deze excursie past bij de lessen die de leerlingen de afgelopen periode 
hebben gehad over de Tweede Wereldoorlog. De leerlingen vertrekken om 10.00 uur en zijn rond 
13.00 uur weer terug op school. Juffrouw Laura, juffrouw Elina en twee ouders zullen de leerlingen 
begeleiden. Tijdens het bezoek zullen de leerlingen worden rondgeleid door een echte Engeland-
vaarder! We wensen de groepen 7 en 8 veel plezier toe! 
 

Groep 6 t/m 8: surprises maken en kijkavond 
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 maken hun surprise thuis. Op dinsdagavond 4 december wordt er 
een kijkavond georganiseerd. De surprises moeten dan naar school worden gebracht en worden dan 
tentoongesteld. 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 
17.00 tot 17.30 uur. Zet deze datum dus alvast in uw agenda! 
 

Groep 8: Super8dag op woensdag 21 november 
Op woensdag 21 november gaan de leerlingen van groep 8 op bezoek bij het ONC Parkdreef. Zij 
krijgen daar gastlessen en kunnen de school bekijken. De leerlingen gaan op de fiets onder 
begeleiding van meester Gerard naar het ONC toe.  
 

Vrijdag 30 november: Gastles Nederlandse Spoorwegen 
Twee medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen komen op vrijdag 30 november een gastles 
geven aan de leerlingen van groep 8. De les gaat over de gevaren op en rond het spoor en over hoe je 
om moet gaan met groepsdruk. Deze gastles is al jaren een vast onderdeel van het aanbod in groep 8 
en maakt meestal veel indruk. 
 
  



 
 

 

Agenda voor de komende weken: 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 7 november 2018 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 
Nieuwsbrief 3 

Donderdag 8 november 2018 Meester Eelco afwezig 
Groep 7 en 8 op excursie naar het Engelandvaardersmuseum 

Vrijdag 9 november 2018 Nationaal schoolontbijt 

Dinsdag 13 november 2018 Schoolbezoek meubelmakers Reijnders  

Woensdag 14 november 2018 Juffrouw Daniëlle afwezig, meester Eelco vervangt 

Donderdag 15 november 2018 Meester Eelco afwezig 
Portfolio 1 mee naar huis 

Vrijdag 16 november 2018 Meester Eelco afwezig i.v.m. studiedag directeuren 

Maandag 19 november 2018 Meester Gerard afwezig, meester Eelco vervangt 
Portfoliogesprekken 

Dinsdag 20 november 2018 Meester Gerard afwezig, meester Wouter vervangt 
Juffrouw Hanneke afwezig 
Schoolbezoek Emmausschool uit Leidschendam 
Portfoliogesprekken 

Woensdag 21 november 2018 Juffrouw Daniëlle afwezig, meester Eelco vervangt  
Super8dag ONC Parkdreef groep 8; fiets meenemen! 
Portfoliogesprekken 

Donderdag 22 november 2018 Meester Eelco afwezig 
Juffrouw Hanneke afwezig 
Portfoliogesprekken 

Vrijdag 23 november 2018 Schoolbezoek de Draaiende Wieken uit Posterholt 
Portfoliogesprekken 

Maandag 26 november 2018 Portfoliogesprekken 

Dinsdag 27 november 2018 Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg 
Portfoliogesprekken 

Woensdag 28 november 2018 Portfoliogesprekken 

Donderdag 29 november 2018 Meester Eelco afwezig 
Portfoliogesprekken 

Vrijdag 30 november 2018 13.00 uur Gastles NS groep 8 

Dinsdag 4 december 2018 17.00 uur Kijkavond Sinterklaas & surprises 

Woensdag 5 december 2018 Sinterklaas op bezoek bij IKC Stella Nova 
Nieuwsbrief 3 

Donderdag 6 december 2018 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 7 december 2018 Speelgoedochtend Unit 1 

 


