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Algemeen 
 

 
Verkeersonderzoek Onderwijs Advies 
Uit het knelpuntenonderzoek, dat momenteel wordt afgenomen, scoren de Wilhelminaschool en IKC 
Stella Nova erg hoog. Veel ouders hebben een inlog aangevraagd en maken zich onder andere 
zorgen over de situatie vóór de school, bij de parkeerplaats en op de Clauslaan. Omdat veel ouders 
zich zorgen maken, wordt er binnenkort een drone-onderzoek gedaan. Dit onderzoek wordt uitge-
voerd door een drone-bedrijf. De beelden van de drone worden gebruikt om de verkeersdrukte in 
beeld te brengen rondom het naar school brengen van de leerlingen om zodoende een goede 
analyse te maken. Het drone-onderzoek kan deze week of volgende week uitgevoerd worden. Het 
drone-bedrijf mag alleen met de drone vliegen vanaf een kwartier voor zonsopgang. 
 

Wat ons in ieder geval opvalt, en waar we u voor willen bedanken, is het grote aantal aanvragen 
voor deelname aan het onderzoek! De verkeerssituatie is al vanaf het begin een zorgpunt, waarbij 
de gemeente niet altijd mee wil werken. U heeft er samen met de ouders van de Wilhelminaschool 
voor gezorgd dat er nu op korte termijn al een uitgebreider onderzoek wordt gedaan. Laten we 
hopen dat het drone-onderzoek op een goed moment plaatsvindt, waarbij beelden gemaakt kunnen 
worden van onveilige verkeerssituaties, zonder dat dit ongelukken oplevert!  
 

Veiligheid op de parkeerplaats 
Op de breng- en haalmomenten is het op en rond de parkeerplaats erg druk. De gemeente doet 
hiervoor, zoals u hierboven hebt kunnen lezen, een veiligheidsonderzoek. Daarnaast willen we u 
erop wijzen dat de verkeersdrempel in het midden van de parkeerplaats bedoeld is om ouders en 
kinderen veilig over te laten steken. Wij willen u dan ook vragen langzaam te rijden op de parkeer-
plaats en extra op te letten als u bij de verkeersdrempel komt. Ouders en kinderen die daar 
oversteken moeten voorrang krijgen van automobilisten. Niet omdat dit volgens de verkeersregels 
moet, maar omdat dit veiliger voor hen is. Er kan een moment zijn dat ook uw kind hier over zal 
steken. U wilt dan ook dat uw kind dit veilig kan doen! 
 

Geen tassen of waardevolle spullen in uw auto laten liggen 
Afgelopen maandag is er bij één van de ouders, tijdens het ophalen van haar kind, een autoruit 
ingeslagen en is een tas meegenomen. Deze auto stond op de parkeerplaats. Wij adviseren u dan 
ook om uw tas mee te nemen als uw u kind op komt halen of deze of andere waardevolle spullen 
niet zichtbaar in uw auto te laten liggen.   
 

Maandag 7 december 2020 en maandag 4 januari 2021: Studiedag 
Op maandag 7 december en maandag 4 januari 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. 
 

Fijne Kerstdagen en een gezond 2021! 
Vanaf vrijdag 18 december begint de Kerstvakantie. Alle leerlingen van IKC Stella Nova onderwijs 
zijn dan twee weken vrij. De kinderopvang en BSO zijn in de Kerstvakantie geopend. U kunt hier-
over meer informatie vinden in deze nieuwsbrief. Mocht u tijdens de Kerstvakantie gebruik willen 
maken van de opvang, neem dan contact op met juffrouw Angelique. 
 

Alle medewerkers van IKC Stella Nova wensen u hele fijne kerstdagen en een gezond 2021! 
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Opvang 

 

Opvang 
Nieuwe kinderen 
Graag verwelkomen wij Matthew op babygroep 1. 
 

Thema ontwikkeling 
Het thema ‘’feest’’ en ‘’herfst’’ zijn alweer ten einde gekomen. We hebben geknutseld, gezongen en 
veel buiten gespeeld. Tijdens het buitenspelen hebben we met de kinderen plantjes / struiken en 
bomen bekeken en benoemd. Ook hebben we veel gelezen en plaatjes bekeken.  
Ondertussen zijn we begonnen met het thema Sinterklaas. De kinderen hebben prachtige pieten- 
mutsen gemaakt en pepernoten gebakken. Ook zijn er stoomboten geknutseld met de foto’s van de 
kinderen in de stoomboot. En ook de verlanglijstjes mochten natuurlijk niet ontbreken. Misschien 
heeft u al gemerkt dat uw kind al aardig mee kan zingen met de Sinterklaasliedjes.  
 

Speelgoedbank 
U kon tot met vrijdag 27 november speelgoed afgeven voor de speelgoedbank. Wij willen alle 
ouders bedanken die speelgoed hebben verzameld voor de speelgoedbank. Dankzij u hebben we 
twee kofferbakken vol met speelgoed naar de speelgoedbank kunnen brengen.    
 

Overdracht 
Wij willen u vragen om de overdracht aan de deur zo kort mogelijk te houden dit i.v.m. het koude 
weer. Wij merken dat als de deur lang openblijft, het erg fris wordt binnen. Heeft u bijzonderheden te 
melden over uw kind of heeft u andere vragen, dan kan dit het beste gedaan worden via de APP. Dit 
geldt ook voor berichten van de pedagogische medewerkers aan u. Als zij bijzonderheden te 
melden hebben dan zullen zij via de app contact met u opnemen.  
 

Geen tassen of waardevolle spullen in uw auto laten liggen 
Afgelopen maandag is er bij één van de ouders, tijdens het ophalen van haar kind, een autoruit 
ingeslagen en is een tas meegenomen. Deze auto stond op de parkeerplaats. Wij adviseren u dan 
ook om uw tas mee te nemen als uw u kind op komt halen of deze of andere waardevolle spullen 
niet zichtbaar in uw auto te laten liggen.   
 

Peutergroepen 
Aanmelden voor school 
Als uw kind overstapt van de baby- naar de peutergroep, is dat alweer een volgende stap in de 
ontwikkeling die uw kind doormaakt. U zult er dan misschien nog niet aan moeten denken, maar 2 
jaar later zet uw kind alweer de volgende stap, de stap richting het basisonderwijs.  
Binnen IKC Stella Nova is het mogelijk om makkelijk over te stappen van de kinderopvang naar het 
onderwijs op IKC Stella Nova. Voor ouders die gebruik maken van onze kinderopvang wordt auto-
matisch een plekje gereserveerd op onze school. Dit plekje wordt gereserveerd totdat uw kind 2,5 
jaar is. Als uw kind 2,5 jaar oud is en u heeft uw kind nog niet aangemeld bij onze school, dan kan 
het voorkomen dat er bij aanmelding van uw kind geen plekje meer beschikbaar is.  
 

Wat moet u doen om uw gereserveerde plekje definitief te maken? 
1. Neem contact op met de directie van onze school om een kennismakingsgesprek aan te 

vragen. Tijdens dit kennismakingsgesprek krijgt u informatie over het onderwijs op IKC Stella 
Nova en wordt u rondgeleid door onze school. U krijgt de kans om al uw vragen te stellen.   
U kunt contact opnemen door te mailen naar info@ikcstellanova.nl of te bellen naar 079-
3169184. 

2. Aan het eind van het kennismakingsgesprek, krijgt u een mapje met formulieren mee naar 
huis. Om uw plekje definitief te maken, moet u het aanmeldingsformulier ingevuld op school 
inleveren. Dit moet u doen voordat uw kind 2,5 jaar is. Op dat moment wordt uw kind auto-
matisch geplaatst op onze school.  
Als u het ingevulde aanmeldingsformulier inlevert nadat uw kind 2,5 jaar geworden is, dan 
wordt uw kind niet automatisch geplaatst en krijgt u na een aantal weken te horen of uw kind 
alsnog geplaatst kan worden. 
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We begrijpen dat het best moeilijk kan zijn om vrij vroeg al een keuze voor een basisschool te moe-
ten maken. Het is echter zo, dat veel ouders hun kind op onze school willen aanmelden. Omdat u al 
gebruik maakt van onze kinderopvang, vinden we het niet meer dan logisch om u voorrang te geven 
boven andere ouders die geen gebruik maken van onze kinderopvang. Echter is het voor onze plan-
ning en organisatie van belang tijdig te horen of u wel of niet gebruik wil maken van uw gereserveer-
de plekje op onze school. 
 

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Angelique (manager kinderopvang), met Eelco 
(directeur onderwijs) of met één van de pedagogisch medewerkers van de peutergroepen. 
 
BSO 
Welkom 
Wij heten Kewan en Phillen als nieuwe gele sterren en Chanell, Fayeron, Jaynaleeza en Leevania 
als blauwe sterren welkom! Daarnaast is Juleeano gestart als oranje ster. Welkom! 
 

Openingstijden BSO 
We merken dat er nog steeds met regelmaat gebeld wordt buiten onze openingstijden. Daarom nog 
een keer onze openingstijden op een rij: 

- Iedere ochtend van: 7:30 tot 9:00 
- Iedere middag van: 14:00 tot 18:30 

Alleen binnen deze tijden hebben wij de mogelijkheid om de telefoon (06 21520393) op te nemen. 
Mocht er iets dringends zijn, dan kunt u buiten deze openingstijden bellen met IKC Stella Nova (079 
316 91 84) en kiezen voor optie 1, KDV. Zij zullen uw dringende verzoek/vraag doorgeven aan ons. 
 

Kerstvakantie 
De kerstvakantie is al in zicht! Dat betekent dat wij ons druk aan het voorbereiden zijn om ook deze 
vakantie weer enorm gezellig te maken. Omwille van het personele plaatje vragen wij u om uw kind 
zo tijdig mogelijk aan- of af te melden, zodat wij een juiste inschatting kunnen maken over de 
hoeveelheid kinderen die er per dag komen. Dank alvast! 
 

Wereldse muziek 
De afgelopen weken is Alejandra bezig geweest met wereldse muziek. Normaliter komt er iemand 
langs die de kinderen een workshop geeft, maar in verband met Corona is dit helaas niet mogelijk. 
Daarom heeft de organisatie van de wereldse muziek een digitale workshop opgezet. 
Via Zoom wordt er verbinding gemaakt met iemand van de wereldse muziek en zo kan diegene toch 
nog een workshop geven voor steeds een klein groepje kinderen. Dit gebeurt met een echte ukelele! 
We kunnen zeggen dat dit een succes is! 
 

Corona 
In verband met het koude weer hebben wij ervoor gekozen om de overdrachten zo kort mogelijk te 
houden. Daarnaast houden we i.v.m. de kou de deur het liefst zoveel mogelijk dicht.  
Misschien is het u al opgevallen dat we een deurbel hebben. We willen u vragen hiervan gebruik te 
maken, zodat wij weten dat u buiten staat te wachten. Wij kunnen vanuit binnen niet zien of er 
iemand staat te wachten.  
Als de bel gaat, kijken wij even wie er staat en gaan dan uw kind halen en klaarmaken. Zodra hij of 
zij klaar is kunnen wij de deur openen en geven wij een korte overdracht. Mocht er een grote over-
dracht nodig zijn, dan doen wij dit via Teams of telefonisch. 
 

Laatste mededelingen: 
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! 
 

Wij herinneren 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 en ontvangen een korte overdracht. 
- Voor de actuele regels omtrent klachten etc. verwijzen wij u door naar het RIVM:     
  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen 
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Onderwijs 
 
 
 

Schooldocument: College van Bestuur geeft onze school de beoordeling ‘goed’! 
Op maandag 30 november is de voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van de Unicoz 
onderwijsgroep op schoolbezoek geweest. Tijdens dit bezoek is het Schooldocument besproken. 
Door middel van dit document verantwoordt de directie zich één keer per jaar aan het CvB. In het 
document staan resultaten die te maken hebben met de kwaliteit van het onderwijs, worden huidige 
en toekomstige schoolontwikkelingen beschreven, wordt verantwoording afgelegd over de tevreden-
heid van het personeel, de ouders en de leerlingen, wordt de advisering van groep 8 richting V.O. 
geëvalueerd en wordt de financiële situatie van de school bekeken. De conclusie is dat IKC Stella 
Nova als ‘goed’ beoordeeld wordt. Dat betekent dat de kwaliteit op orde is, dat we goed zicht 
hebben op de ontwikkeling van onze leerlingen en de plannen die we maken wanneer er zorgen zijn 
en dat de school financieel gezond is. Er zijn geen zorgen over het onderwijs op en de organisatie 
van IKC Stella Nova. We mogen trots zijn op dit resultaat en doen er alles aan om dit zo te houden! 
 

Vanaf januari meester Eelco afwezig op maandag 
Vanaf maandag 11 januari is meester Eelco op maandag afwezig in plaats van op donderdag. Op 
maandag worden zijn taken overgenomen door meester Gerard. Deze wijziging zal in ieder geval tot 
aan de zomervakantie duren. 
 

Dringend advies om te wandelen op het plein 
Het valt ons op dat er steeds meer gefietst wordt op het plein rondom onze school (het gebied waar 
de geel/bruine tegels liggen). Bij het brengen en ophalen van uw kind, rennen en spelen veel andere 
kinderen in dit gebied. Als er in dit gebied gefietst wordt, levert dat gevaarlijke situaties op. De 
leerlingen van de Wilhelminaschool worden rond dezelfde tijd naar school gebracht en van school 
opgehaald. Hierdoor is het op deze tijdstippen extra druk rondom onze scholen. Wij willen u 
nogmaals dringend adviseren met de fiets aan de hand te wandelen in het deel van de geel/bruine 
tegels. Alvast bedankt voor uw medewerking bij het vergoten van de veiligheid van al onze kinderen! 
 

Unit 1 en 2 door de hoofdingang naar binnen, deur open om 8.20 uur 
Nu de temperatuur omlaag gaat, komt er veel kou de school in als de deuren ’s ochtends en ’s 
middags open worden gezet. Omdat ook de achterdeur open staat voor de leerlingen van Unit 3 en 
de Paulusschool, gaat er veel warmte verloren en verbruiken we onnodig veel energie. Daarom gaat 
vanaf donderdag 3 december alleen de hoofdingang open voor de leerlingen van Unit 1 en Unit 2. 
Zodra de leerlingen door de klapdeuren zijn, splitsen zij zich richting Unit 1 en Unit 2. De achterdeur 
blijven we gebruiken voor de leerlingen van Unit 3 en van de Paulusschool. Daarnaast zullen we na 
de Kerstvakantie de deur weer om 8.20 uur opendoen als de school ’s ochtends begint. 
 

Geen tassen of waardevolle spullen in uw auto laten liggen 
Afgelopen maandag is er bij één van de ouders, tijdens het ophalen van haar kind, een autoruit 
ingeslagen en is een tas meegenomen. Deze auto stond op de parkeerplaats. Wij adviseren u dan 
ook om uw tas mee te nemen als uw u kind op komt halen of deze of andere waardevolle spullen 
niet zichtbaar in uw auto te laten liggen.   
 

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, omdat hij dit jaar ‘vanuit huis’ werkt. Vanwege de richtlijnen moeten we ook bij dit feest 
maatregelen treffen. Zijn Pieten brengen op vrijdag 4 december wel een bezoek aan IKC Stella 
Nova. De leerlingen zullen dit schooljaar dus niet buiten op Sinterklaas wachten, maar zullen binnen 
het feest vieren. Meer informatie over het Sinterklaasfeest heeft u via mail ontvangen. 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. 
 

Fijne Kerstdagen en een mooi 2021! 
Vanaf vrijdag 18 december begint de Kerstvakantie. Alle leerlingen van IKC Stella Nova onderwijs 
zijn dan twee weken vrij. De kinderopvang en BSO zijn in de Kerstvakantie geopend. Mocht u 
tijdens de Kerstvakantie gebruik willen maken van de opvang, neem dan contact op met juffrouw 
Angelique. 
2020 is in veel opzichten een bijzonder jaar geweest. We zijn in een aantal maanden van volledige 
lockdown naar risiconiveau ‘waakzaam’ en van tijdelijke lockdown naar risiconiveau ‘ernstig’ 
gegaan. En op dit moment is het erg onzeker met welke richtlijnen en maatregelen we de komende 
maanden te maken krijgen. Ook voor het onderwijs is het een bijzondere periode geweest. Niet 
eerder hebben we meegemaakt dat leerlingen niet naar school toe konden gaan en dat we op 
afstand onderwijs moesten geven. Ook konden diverse activiteiten niet doorgaan en moesten we op 
allerlei manieren rekening houden met wisselende situaties. Laten we hopen dat 2021 in alle 
opzichten een beter jaar zal worden! Het team van IKC Stella Nova onderwijs wenst u in ieder geval 
hele fijne Kerstdagen en een gezond 2021 toe! 
 

Kerst bij IKC Stella Nova: donderdag 17  december 
Op donderdag 17 december vieren we Kerst op school. We hebben een aantal creatieve opdrach-
ten waaruit de leerlingen kunnen kiezen en gaan met z’n allen lunchen. Omdat we rekening moeten 
houden met de geldende maatregelen, vragen we aan u om deze dag een feestelijke lunch aan uw 
kind mee te geven. School zal zorgen voor iets lekkers te drinken en voor iets extra’s voor tijdens de 
lunch. De leerlingen gaan deze dag gewoon om 14.45 uur naar huis. 
 

Kerst bij IKC Stella Nova: vrijdag 18 december 
Op vrijdag 18 december wordt in de ochtend een voorleescarrousel georganiseerd. De leerkrachten 
bereiden een Kerstverhaal voor. De leerlingen mogen kiezen bij welke leerkracht zij naar het verhaal 
gaan luisteren. Na de eerste ronde voorlezen is er nog een tweede ronde. 
Na de voorleescarrousel wordt er een Kerstviering gehouden in het centrale deel van onze school. 
Helaas is het niet mogelijk om de viering dit jaar in de ‘Morgenster’ te houden. Ook is het vanwege 
de maatregelen niet mogelijk om als ouder bij de viering aanwezig te zijn. Hopelijk kunnen we onze 
Kerstviering volgend jaar weer normaal, samen met ouders, in de Morgenster houden. Om 12.00 
uur is het tijd voor de Kerstvakantie. Alle leerlingen zijn dus om 12.00 uur vrij! 
 

Kerstvakantie; maandag 21 december 2020 t/m maandag 4 januari 2020 
Vanaf maandag 21 december tot en met maandag 4 januari hebben de leerlingen Kerstvakantie.  
Let op: op maandag 4 januari staat een studiedag ingepland. Alle leerlingen zijn op deze dag vrij 
van school! Op dinsdag 5 januari verwachten wij alle leerlingen weer terug op school! 
 

Maandag 4 januari 2021: Studiedag 
Op maandag 4 januari 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. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

Nieuws vanuit de MR 
Afgelopen week heeft u kunnen stemmen voor een nieuw MR-lid. Jeroen Bos, de vader van oud-
leerling Robin en Fien uit groep 6, heeft afscheid genomen van de MR, waardoor er een plekje 
vrijkwam. Dit plekje is ondertussen ingevuld door Marlies van Geel (moeder van Jochem uit groep 3 
en Josefien die op onze opvang zit). Zij heeft bij de verkiezing de meeste stemmen gekregen. We 
heten Marlies van harte welkom en willen de andere kandidaten bedanken voor hun deelname. 
Daarnaast willen we Jeroen bedanken voor zijn betrokken inzet bij de MR de afgelopen jaren.  
 

Op dinsdag 10 november heeft de MR via Teams vergaderd. Tijdens het overleg is er onder andere 
gesproken over het Schooldocument, waarover u eerder in deze Nieuwsbrief informatie heeft 
kunnen lezen. Daarnaast heeft de MR de kascontrole uitgevoerd van de uitgaven van de OR voor 
het schooljaar 2019 – 2020 en goed bevonden. Het volgend overleg staat gepland voor maandag 18 
januari. 
 

Aanwezigheid School Maatschappelijk Werker (SMW-er)  
 

 
   

  

 
Diana van Gemert  
T  06-52077357 

  

Ik ben elke maandagochtend op school. Het inloopspreekuur is van 9 tot 10 uur. We hebben ervoor 
gekozen dat ouders naar binnen kunnen als alle leerlingen al binnen zijn. 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  
Oefenen met jas aantrekken 
We hebben in de Unit foto's opgehangen waar de kinderen kunnen kijken hoe ze hun jas 
gemakkelijk aan kunnen trekken. Ook leren we de kinderen om zelf hun jas dicht te ritsen. Als dit 
niet lukt mogen ze dit aan een ander kind vragen. Hiermee proberen we de zelfstandigheid van de 
kinderen te stimuleren. Laat uw kind thuis ook oefenen met het dicht ritsen van de jas, het opdoen 
van mutsen, omdoen van sjaals en het aantrekken van handschoenen. Bedankt! 
 

Thema; Kerst  
Het volgende thema van dit schooljaar is het thema ‘Kerst’. We wensen de leerlingen veel 
leerplezier toe bij dit jaarlijks terugkerende thema. 
 

Vervanging zwangerschapsverlof juffrouw Mandy 
Juffrouw Mandy gaat op maandag 11 januari met zwangerschapsverlof. In de afgelopen weken zijn 
we bezig geweest om vervanging te vinden voor de periode dat Juffrouw Mandy afwezig is. Dat is 
gelukt! Vanaf woensdag 6 januari zal jufrrouw Anita ons team komen versterken. Juffrouw Anita is al 
regelmatig in Unit 1 te vinden (geweest). Ze komt alvast kijken hoe er bij ons op school wordt 
gewerkt en leert de kinderen van Unit 1 kennen. Op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 januari 
zijn juffrouw Mandy en juffrouw Anita beiden in Unit 1, zodat er een goede overdracht kan 
plaatsvinden. We wensen juffrouw Mandy een goede verlofperiode toe en juffrouw Anita veel plezier 
toe in Unit 1. 
 

Donderdag 17 december: extra tas mee voor schoolwerkjes! 
Op donderdag 17 december krijgen de leerlingen van Unit 1 een aantal werkjes van school mee 
naar huis. Wilt u uw kind een extra tas meegeven waar de werkjes in kunnen worden gestopt? Wilt u 
op de tas de naam van uw kind zetten? Alvast bedankt! 
 

 
 
 
 



 
 

 

Nieuws uit Unit 2  
Er is geen nieuws uit Unit 2. 
 

Nieuws uit Unit 3  
Groep 8: concept Onderwijskundig Rapport (OKR) met voorlopig advies 
Op woensdag 9 december krijgen de leerlingen van groep 8 hun concept Onderwijskundig Rapport 
mee naar huis. In dit concept staat het voorlopig schooladvies voor Voortgezet Onderwijs. Bij het 
concept OKR zitten ook de uitslag van het NIO-onderzoek.  
In januari worden de laatste Cito toetsen gemaakt. De resultaten hiervan worden in het OKR gezet. 
Daarna gaan juffrouw Manouk, juffrouw Laura, meester Filemon en meester Eelco met de ouders in 
gesprek om het schooladvies voor V.O. definitief te maken. Mocht u vragen hebben n.a.v. de pro-
cedure van het advies voor V.O., dan kunt u hiermee terecht bij één van de leerkrachten van Unit 3. 
 

Agenda voor de komende weken: 
 

 

Datum Activiteit 

Woensdag 2 december 2020 Nieuwsbrief 4 

Donderdag 3 december 2020 Meester Eelco afwezig 

Vrijdag 4 december 2020 Sinterklaas; alle leerlingen tot 12.00 uur naar school! 

Maandag 7 december 2020 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

Woensdag 9 december 2020 Groep 8 concept OKR mee naar huis 

Donderdag 10 december 2020 Meester Eelco afwezig 

Donderdag 17 december 2020 Kerst op school 
Meester Eelco afwezig 

Vrijdag 18 december 2020 9.00 uur Kerstviering op school 
12.00 uur Kerstvakantie; alle leerlingen zijn vrij! 

Maandag 21 december 2020 t/m 
vrijdag 1 januari 2021 

Kerstvakantie 

Maandag 4 januari 2021 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

Dinsdag 6 januari 2021 Alle leerlingen weer naar school! 

Woensdag 7 januari 2021 Nieuwsbrief 5 

 


