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Algemeen 
 

 
Donderdag 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 donderdag 5 december. Tussen 8.30 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 Sinter-
klaas 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 11 november om 18.00 uur op NPO 3 het 

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

Vrijdag 6 december 2019: Studiedag 
Op vrijdag 6 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. 
 

Fijne Kerstdagen en een mooi 2020! 
Vanaf vrijdag 20 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 mooi 2020! 
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Opvang 
 
  

 
Algemeen 
Nieuwe kinderen 
Graag verwelkomen wij op babygroep 2 Robin. Op de BSO willen wij graag Sydney, Daisy en Milan 
welkom heten. 
 

Unit 0 
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. 
 

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. 
 

Taalontwikkeling 
Het thema ’hulpdiensten’ is nog in volle gang. We hebben bezoek gehad van een marinier in echte 
marine kleding. Hij had een grote rugzak net als in het leger. Ook is er een politie agent met een 
politie bus langs geweest. De kinderen mochten in groepjes in de politie bus zitten en vragen 
stellen. De kinderen vonden dit erg spannend, spraken dagen later hier over.  
Ook tijdens dit thema veel geleerd. 
 

We hebben tussen door ook mooie knutsels gemaakt voor Sinterklaas en zijn pieten. Veel liedjes 
gezongen en veel gedanst op de ‘’ pieten dans’’.  
 

Judo 
Op 22 november was de laatste Judo les. De kinderen hebben vol enthousiasme met de vier lessen 
mee gedaan.  
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Kila afwezig 
Kila is van 16 december tot en met 10 januari afwezig. Zij zal gedurende deze weken een revali-
datietraject volgen. Een traject waarin ze zal werken aan haar herstel na een auto ongeluk dat ze dit 
jaar heeft meegemaakt. 
 

Kerstdiner 
Op vrijdag 13 december vindt er een kerstdiner voor de peuters. Deze is van 17:00 tot en met 18:30 
uur. U kon tot 29 november uw kind opgeven. Wij verheugen ons op dit gezellige feetje. 
 

Kerstvakantie 
De kerstvakantie is van maandag 23 december tot en met vrijdag 4 januari. Wij willen aan u vragen 
om eventuele vrije dagen van uw kind door te geven. Dit kunt u doen via de app.  
 

Feestdagen 
Wij zijn alleen tijdens de kerstdagen (25 en 26 december) en Nieuwjaarsdag (1 januari) gesloten. 
Graag willen we u vragen aan ons door te geven hoe laat u uw kinderen op komt halen op dinsdag 
24 en 31 december. Zo kunnen wij een goede personele planning maken zodat we allemaal feest 
kunnen gaan vieren. 
 

BSO 
Afscheid stagiaires Sofie en Amber 
Op dinsdag 2 september hebben we afscheid genomen van Sofie en Amber. Sofie en Amber 
hebben een snuffelstage gelopen op de BSO. Wij wensen deze twee meiden heel veel succes toe in 
hun verdere schoolcarrière.  
 

Buiten spelen 
De kinderen spelen graag buiten, ook tijdens de wintermaanden. Wij willen u daarom vragen om uw 
kind(eren) regenlaarzen mee te geven. Zo kunnen ze onbezorgd in de waterplassen springen en 
spelen. 
 

Telefonisch berekenbaarheid BSO 
U kunt de BSO telefonisch bereiken via de vast telefoonlijn, maar ook via 0621520393. Dit is een 
BSO telefoonnummer waarop de BSO medewerkers makkelijker te bereiken zijn. 
 

Kerstdiner 
Op vrijdag 13 december vindt er een kerstdiner op de BSO. Deze is van 17:00 uur tot en met 18:30 
uur. Wij willen u vragen uw kind(eren) om een bord en bestek mee te geven en deze van naam te 
voorzien. 
 

 
 
 
  



 
 

 

Onderwijs 
 
 
 

Woensdag 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 woensdagavond 4 december bent u van harte 
welkom om naar de werkjes en surprises die de leerlingen gemaakt hebben te komen kijken. Om 
17.30 uur gaat de voordeur open en kunnen de leerlingen van groep 6 t/m 8 hun surprise op school 
komen afleveren. De leerlingen 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 leerlingen 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! 
 

Donderdag 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 donderdag 5 december. Tussen 8.30 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 Sinter-
klaas aankomt. De leerkrachten kunnen dan het beste overzicht houden op alle kinderen van IKC 
Stella Nova. 
 

Let op: Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij! 
 

Studiedag vrijdag 6 december: alle leerlingen zijn vrij! 
Zet alvast in uw agenda dat op vrijdag 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 en voorbereidingen te treffen op de 
verhuizing van groep 3 van Unit 1 naar Unit 2. 
 

Fijne Kerstdagen en een mooi 2020! 
Vanaf vrijdag 20 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. 
In 2019 zijn er weer heel veel activiteiten en uitstapjes georganiseerd. Het team van IKC Stella Nova 
wordt bij deze activiteiten goed geholpen door hulpouders. Dat waarderen wij enorm!! We hopen 
dan ook dat we in 2020 weer een beroep op u mogen doen om weer leuke activiteiten voor onze 
kinderen te organiseren. 
Nog steeds weten veel ouders en kinderen IKC Stella Nova te vinden en dat is fijn om te merken.    
Ook in 2020 verwachten wij dat IKC Stella Nova door zal groeien. Natuurlijk doen we er alles aan 
om de groei van ons IKC in goede banen te leiden. We zijn dan ook blij dat we 2019 met een goed 
gevoel kunnen afsluiten en hopen op een mooi 2020, waarin we er samen voor zorgen dat de 
kinderen een fijne tijd hebben op IKC Stella Nova. En natuurlijk zullen we u ook in 2020 via de 
nieuwsbrief en mail blijven informeren over allerlei zaken binnen IKC Stella Nova. Namens het team 
wensen we u allemaal hele fijne Kerstdagen en een mooi 2020 toe. 
 

Kerst bij IKC Stella Nova: donderdag 19 december 
Op donderdag 19 december organiseren we een Kerst High Tea voor al onze leerlingen. Net als 
eerdere jaren komen er bij alle Units intekenlijsten te hangen. Op de intekenlijst kunt u opschrijven 
wat uw kind voor de High Tea meeneemt naar school. Alle leerlingen krijgen op school een bord en 
een beker.  
 

 
 
 



 
 

 

Kerst bij IKC Stella Nova: vrijdag 20 december 
Op vrijdag 20 december wordt in de ochtend een voorleescarrousel georganiseerd. De leerlingen 
van Unit 2 en 3 bereiden een Kerstverhaal voor dat zij voorlezen aan een groep leerlingen uit Unit 1. 
Na de eerste ronde voorlezen is er nog een tweede ronde. 
Aan het eind van de ochtend wordt er een Kerstviering gehouden in de kerk ‘de Morgenster’ vlakbij 
de Dorpsstraat. Er is genoeg plek voor iedereen dus ook ouders zijn van harte welkom! De Kerst-
viering begint om ongeveer 11.00 uur. De leerlingen van Unit 1, 2 en 3 lopen samen met de leer-
krachten naar de Morgenster toe. De leerlingen van Unit 1 lopen samen met hun ‘maatje’ uit groep 
6, 7 of 8  in de rij. Als u het leuk vindt om met ons mee te lopen bent u van harte welkom. Om goed 
overzicht te kunnen houden vragen we ouders daarom achteraan de rij aan te sluiten.  
De zandtovenaar neemt ons tijdens de Kerstviering mee naar het Kerstverhaal. Ook een aantal 
leerlingen hebben tijdens de Kerstviering een rol. Het zal hierdoor een gezellige viering voor en door 
de kinderen worden. Om ongeveer 12.00 uur is de Kerstviering afgelopen. Alle leerlingen mogen 
dan Kerstvakantie gaan vieren. Alle leerlingen zijn dus om 12.00 uur vrij! 
 

Omdat de Kerstviering om ongeveer 12.00 uur is afgelopen, willen we u vragen uw kind(eren) bij de 
Morgenster op te komen halen. Kinderen die naar de BSO gaan of die niet bij de Morgenster 
opgehaald kunnen worden, lopen met de leerkrachten mee terug naar school. 
 

Kerstvakantie; maandag 23 december 2019 t/m maandag 6 januari 2020 
Vanaf maandag 23 december tot en met maandag 6 januari hebben de leerlingen Kerstvakantie.  
Let op: op maandag 6 januari staat een studiedag ingepland. Alle leerlingen zijn op deze dag vrij 
van school! Op dinsdag 7 januari verwachten wij alle leerlingen weer terug op school! 
 

Schoolsporttoernooien “Zaalvoetbal” en “Basketbal” 
In de kerstvakantie zijn er de schoolsporttoernooien “Zaalvoetbal” en “Basketbal” georganiseerd 
door de gemeente Zoetermeer en in samenwerking met de sportverenigingen Soccerstars (voetbal) 
en Zoebas (basketbal). 
Zaalvoetbaltoernooi is op vrijdag 27 december 2019. Dit vindt plaats in de Sporthal de Oostpoort. 
Het toernooi is voor de groepen 5/6 en 7/8. Bij het toernooi zullen er gemixte teams zijn van jongens 
en meisjes. 
Het basketbaltoernooi is op vrijdag 3 januari 2020. Dit vindt op meerdere locaties plaats, namelijk in 
de sporthal de Veur, de Lijnbaan en de Oosterpoort. Van te voren wordt er bekend gemaakt welke 
school op welke locatie speelt. Het toernooi is voor de groep 5/6 meisjes, groep 5/6 jongens, groep 
7/8 meisjes en groep 7/8 jongens. 
Voor allebei geldt dat de kinderen zich kunnen inschrijven tot vrijdag 6 december 2019. Dit kan via 
de mail naar hanneke.deurloo@ikcstellanova.unicoz.nl. Graag in de mail het volgende vermelden: 
voor- en achternaam, groep en welk toernooi. 
 

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 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! 
 

Elke woensdag is er koffie-uurtje voor alle ouders! 
Graag nodigen wij jullie uit voor de koffieochtenden bij ons op  
school. Hoe leuk is het om met andere ouders onder het genot  
van een kop koffie, thee en of chocolademelk gezellig samen  
te zijn? Zonder verplichtingen lekker ontspannen andere ouders  
van onze school ontmoeten en wie weet elkaar steunen bij  
bijvoorbeeld opvoedvragen. In één van de ruimtes in ons gebouw  
is er elke woensdagochtend wel ruimte en tijd om even koffie te  
drinken. Iedereen is welkom!! Wij zorgen voor de koffie! 
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Droge reservekleding 
In deze periode waarin er behoorlijk wat regen kan vallen, lopen bepaalde delen van de natuur- 
speeltuin onder water. Dat is voor de kinderen erg leuk, want dat maakt het spelen anders en 
uitdagender. Soms lukt het de kinderen niet om droog te blijven tijdens het spelen en belanden ze in 
de plassen. Als uw kind het leuk vindt om in het natte deel van de natuurspeeltuin te spelen, wilt u er 
dan voor zorgen dat er reservekleding op school ligt?  
 

Stella Nova T-shirt te koop 
Vorig schooljaar heeft ieder gezin de mogelijkheid gekregen om een Stella Nova T-shirt te kopen. 
De Ouderraad heeft toen van alle maten een aantal extra T-shirts besteld. Dus als uw zoon of 
dochter net op Stella Nova begonnen is of het T-shirt van uw kind wordt te klein, dan kunt u voor     
€ 10,- euro een Stella Nova T-shirt kopen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie! 
 

Aanwezigheid School Maatschappelijk Werker (SMW-er)  
 

 
   

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

Ik ben de volgende dagen op school aanwezig: vrijdag 13 december en maandag 16 december. In 
de nieuwsbrief van januari komen de data van 2020 te staan. 
 

Informatie vanuit Meerpunt 
Vragen over opvoeding, opgroeien en ouderschap? Kom eens langs bij het Meerpunt Inlooppunt. 
Meerpunt is het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd en Gezin en heeft een speciaal inlooppunt voor 
ouders en opvoeders. Hier kan je kosteloos en anoniem terecht met vragen over het opvoeden en 
opgroeien van je kind(eren) en het ouderschap. Ook kun je bij Meerpunt terecht voor vragen over 
(echt)scheiding. 
Het ouderschap is mooi, maar kan soms ook lastig of ingewikkeld zijn. Iedere ouder heeft wel eens 
vragen of twijfels over de opvoeding of het ouderschap. Dat hoort erbij en is heel normaal. Toch kun 
je je als ouder wel eens onzeker voelen en denken: Doe ik het wel goed? Hoe ga ik hier mee om? 
Zijn mijn zorgen terecht? 
Heb je behoefte aan een luisterend oor? Of heb je hulp  
nodig bij het vinden van een organisatie die kan helpen  
met jouw vraag of probleem? Kom eens langs bij  
Meerpunt Inlooppunt in het Stadhuis-Forum. 
In het gesprek met Ineke, Stephanie of Jennifer (v.l.n.r)  
kijken wij naar wat jij als ouders of verzorger nodig hebt.  
Wij luisteren en denken met je mee. Wij zijn er voor jou!  
Ook kun je bij ons terecht voor informatie over bijvoor- 
beeld cursussen, trainingen en leuke activiteiten voor  
ouders en kinderen in Zoetermeer! 
Ons advies is kosteloos, onafhankelijk, vertrouwelijk, vrijblijvend. Wacht niet langer dan nodig, je 
bent altijd welkom! Een afspraak maken is niet nodig. Geen tijd om langs te komen? Je kan ook 
contact met ons opnemen door te bellen naar: 079-3310325 of een mail te sturen naar: 
meerpunt@zoetermeer.nl. Kijk voor meer informatie op onze website www.meerpunt.nl of volg ons 
op Facebook om op de hoogte te blijven van het aanbod voor gezinnen in Zoetermeer. 
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Nieuws uit Unit 1  
Groep 3: Overglijden naar Unit 2 
Op donderdag 19 december glijden de leerlingen van groep 3 naar hun nieuwe Unit. Na de Kerst-
vakantie zitten de leerlingen van groep 3 namelijk elke dag in Unit 2. Om de beurt glijden de leer-
lingen van Unit 1 van de glijbaan naar Unit 2 toe. Omdat alle leerlingen van onze school bij het 
overglijden aanwezig zijn, is het voor ouders helaas niet mogelijk om bij dit overglijden aanwezig te 
zijn. In Unit 2 komen ze in een basisgroep met de leerlingen van groep 4 en 5. De nieuwe indelingen 
worden binnenkort via de mail aan u bekend gemaakt. 
 

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

Nieuws uit Unit 3  
Groep 8: Onderwijskundig rapport met voorlopig advies 
Op woensdag 11 december krijgen de leerlingen van groep 8 hun concept Onderwijskundig Rapport 
(OKR) mee naar huis. In dit concept staat het voorlopig schooladvies voor Voortgezet Onderwijs. Bij 
het 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 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 procedure van het advies voor V.O., 
dan kunt u hiermee terecht bij juffrouw Manouk. 
 
 

Agenda voor de komende weken: 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 4 december 2019 Nieuwsbrief 4 
17.30 – 18.00 uur Kijkavond Sinterklaas & surprises 

Donderdag 5 december 2019 9.00 – 12.00 uur Sinterklaas op bezoek  
12.00 uur Alle leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 6 december 2019 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

Woensdag 11 december 2019 Voorlopig Onderwijskundig Rapport groep 8 mee 
13.00 uur Teamoverleg 

Donderdag 12 december 2019 Meester Eelco afwezig 
Meester Gerard afwezig 

Vrijdag 13 december 2019 Meester Gerard afwezig, meester Eelco vervangt 

Donderdag 19 december 2019 Kerst High Tea  
Meester Eelco afwezig 

Vrijdag 20 december 2019 11.00 uur Kerstviering in de Morgenster. 
12.00 uur Kerstvakantie; alle leerlingen zijn vrij! 

Maandag 23 december 2019 t/m 
vrijdag 3 januari 2020 

Kerstvakantie 

Maandag 6 januari 2020 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

Dinsdag 7 januari 2020 Alle leerlingen weer naar school! 
Start groep 3 in Unit 2 

Woensdag 8 januari 2019 Nieuwsbrief 5 

 


