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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. Op donderdag 
20 december kunt u afscheid komen nemen van juffrouw Hester. Op vrijdag 4 januari kunt u afscheid 
komen nemen van juffrouw Claudia. We wensen Claudia en Hester veel succes en plezier toe bij hun 
nieuwe baan! 
 
Fijne Kerstdagen en een mooi 2019! 
Vanaf vrijdag 21 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 2018 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 2019 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 2019 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 2018 met een goed gevoel 
kunnen afsluiten en hopen op een mooi 2019, waarin we er samen voor zorgen dat de kinderen een 
fijne tijd hebben op IKC Stella Nova. En natuurlijk zullen we u ook in 2019 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 2019 toe. 
 
IKC Stella Nova Kerstactie! 
Ook dit jaar doet IKC Stella Nova weer mee aan de actie ‘Iedereen een maaltijd’. Vanaf vrijdag 7 
december staan er dozen klaar die gevuld kunnen worden met allerlei luxe producten. Het liefst 
producten die langer houdbaar zijn zoals bijv. shampoo, wasmiddel en tandpasta enz. of luxe artikelen 
zoals bijv. chocolade. Op vrijdag 14 december worden de dozen opgehaald. Vervolgens worden er 
mooie pakketten van gemaakt voor gezinnen in Zoetermeer die het op financieel gebied minder goed 
hebben. De afgelopen 4 jaar hebben we heel veel dozen kunnen vullen. Dit jaar proberen we ons 
record van vorig jaar te verbreken. U helpt toch ook? 
 
Tafeltennisvereniging Taverzo sponsort een tafeltennistafel 
Op vrijdagmiddag 7 december komt tafeltennisvereniging Taverzo een tafeltennistafel afleveren op IKC 
Stella Nova. De tafel zal worden uitgereikt door een trainer en een aantal (jeugd-)spelers van Tavero. 
De spelers zullen een demonstratie geven en misschien ook een paar leerlingen uitdagen om tegen 
hen te spelen. De tafeltennistafel kan worden gebruikt tijdens de regenachtige pauzes, tijdens de BSO 
en natuurlijk zullen ook de medewerkers af en toe een balletje slaan ter ontspanning. Tafeltennisver-
eniging Taverzo, bedankt! 
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Opvang 
 
  

Welkom 
Graag verwelkomen wij Amelie bij ons op IKC Stella Nova.  
 

Personeel 
Verlof 
Aanwezigheid Marjolijn: 
We zijn blij te melden dat pedagogisch medewerker Marjolijn weer volledig terug aan het werk is. Zij is 
op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig op peutergroep 1. Welkom terug! 
 

Workshop bewegen: 
Op 15 november jl. hebben de pedagogisch medewerkers van onze locatie de workshop “bewegen” 
gevolgd. Een energievolle workshop met tips en trucs. Er is voldoende inspiratie opgedaan om de 
aankomende tijd met bewegen aan de slag te gaan.  
 

Wist u dat wij op onze locatie beweegkriebel-, voorlees- en muziekcoaches hebben. Zij bieden op de 
groepen van het kinderdagverblijf activiteiten aan gericht op de belevingswereld van de kinderen.   
  

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: 
Nu het weer echt omslaat vragen om de schoenen van de kinderen uit te doen. U kunt ze plaatsen 
onder de kapstok in de gang. Om verwarring en verwisselingen te voorkomen verzoeken wij u dringend 
om de schoenen van naam te voorzien. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van de knijpers met naam, 
deze bevestigd u eenvoudig aan de schoenen van uw kind(eren).  
  

Wilt u de mandjes van de kinderen met regelmaat controleren. Kijkt u hierbij ook naar de maat van de 
reserve kleding, de peuters groeien hard.  
 

Buitenschoolse opvang: 
Ook in herfst weer 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. Alvast bedankt! 
 
Algemene informatie 
Afmelden: 
Wij willen u vragen om, wanneer uw kind niet naar de opvang komt, dit tijdig te laten weten. Dit kan 
telefonisch, via de “mijn Partou” app of mailen naar teamkdvwillemalexanderplantsoen2a@partou.nl  
 

Wanneer uw kind niet de BSO komt kunt u ook naar het mobiele nummer bellen 06 - 215 20 393. 
Dit is van toepassing op schooldagen (na 14.00 uur) en in vakanties de gehele dag. Voor 14.00 uur 
kunt bellen naar ons algemene nummer en kiezen voor optie 1. De medewerkers van Unit 0 geven uw 
afmelding of vraag door aan de BSO. U kunt ook mailen naar 
teambsowillemalexanderplantsoen2a@partou.nl 
 

Sieraden en/of speelgoed:  
Het meebrengen van sieraden en/of speelgoed is op eigen risico. Wij houden ons niet verantwoordelijk 
voor verlies of schade hieraan. 
 

Deuren sluiten: 
Helaas moeten wij steeds vaker concluderen dat de deuren niet goed sluiten. Wij willen u vragen om 
hier alert op te zijn. Controleert u daarom bij binnenkomst en vertrek of de deur achter u sluit.  
 
 
 
 

mailto:teamkdvwillemalexanderplantsoen2a@partou.nl
mailto:teambsowillemalexanderplantsoen2a@partou.nl


 
 

 

Kerstvakantie: 
Via de “Mijn Partou” app bent u al geïnformeerd dat u bij de stamgroep(pen) van uw kind(eren) de 
aanwezigheid in de kerstvakantie kunt doorgeven. Helaas kunnen wij in de kerstvakantie geen ruil of 
extra dagen aannemen. Graag willen wij u hier nogmaals aan herinneren. Op 25 en 26 december zijn 
het kinderdagverblijf en de BSO gesloten. Op 1 januari 2019 zijn wij ook dicht.  
 

Kerstviering: 
Op donderdag 20 december zullen we, met de kinderen die deze dag afnemen, genieten van een 
kerstontbijt. We willen u vragen de kinderen vóór 09.00 te brengen. Zodat we gezamenlijk van alle 
lekkers kunnen genieten.  Wij wensen u vanaf deze plek hele fijne en warme kerstdagen toe! 
 

Ontbijten: 
Het gebeurt soms dat kinderen bij de babygroepen en peutergroepen gebracht worden die thuis nog 
niet ontbeten hebben of nog aan het ontbijten zijn. Natuurlijk is ieder kind anders en heeft een kindje 
soms nog geen trek en gaat het ontbijt er thuis bijna niet in.  
Het is voor de pedagogisch medewerker lastig om in de hectiek van de ochtend, met alle kinderen en 
ouders die binnen komen, een ontbijt te verzorgen voor de kinderen. De peuters gaan om 09.30 aan 
tafel voor het cracker moment, dan is er gelegenheid om lekker te eten en te drinken. Op dit moment 
zijn alle kinderen en pedagogisch medewerkers aanwezig. Zo kunnen met z’n allen genieten van dit 
eet moment. 
Bij de babygroep kan het natuurlijk zo zijn dat een voeding precies in de vroege ochtend uitkomt. 
Omdat wij de kinderen graag in alle rust een voeding willen geven, zonder dat we een voeding moeten 
onderbreken om ouders te woord te staan en kinderen aan te nemen, willen wij u vragen om hier 
rekening mee te houden, door de eerste of vroege voeding, waar mogelijk thuis te geven. Alvast 
bedankt voor uw medewerking! 
 

Naar de basisschool 
Wellicht is het voor sommigen van u nog ver weg. Het moment dat uw kind(eren) naar de basisschool 
gaan. Wanneer uw kindje vóór het tweede levensjaar bij onze opvang is ingeschreven, is het mogelijk 
om uw kind door te laten stromen naar het onderwijs op IKC Stella Nova. Wij raden u dan ook aan om 
rond het tweede levensjaar van uw kind een afspraak te maken met de basisschool, voor een rondlei-
ding en informatie. Valt uw keus op een andere school dan IKC Stella Nova? Geen probleem, wij 
vragen u dan om dit zo snel mogelijk aan ons door te geven. Uw plek komt dan te vervallen. Hierdoor 
kunnen we deze plek aan een ander kind geven.  
 

Belangrijke datums 
Woensdag 5 december: 
Pakjesavond 
 

Donderdag 20 december: 
Kerstontbijt  
 

Dinsdag 25 en woensdag 26 december: 
1e en 2e kerstdag. Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn gesloten. 
 

Maandag 31 december: 
Oudejaarsavond. Fijn uiteinde! 
 

Dinsdag 1 januari 
Nieuwjaarsdag. Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn gesloten. 

  



 
 

 

Onderwijs 
 
 

Welkom! 
In de afgelopen periode is er weer een aantal nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen. Nour en 
Tasnim zijn 4 jaar geworden en bij ons in Unit 1 gestart. Nour zat op de kinderopvang en Tasnim is het 
zusje van Adam en Inaya. Binnenkort wordt Joshua 4 jaar en zal hij ook in Unit 1 starten. Joshua is het 
broertje van Ruben uit Unit 1. We wensen Nour, Tasnim, Joshua en hun ouders een leuke en leer-
zame tijd toe op IKC Stella Nova! 
 

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. Op donderdag 20 december zullen we afscheid nemen van juffrouw 
Hester. U krijgt hierover nog meer informatie via mail. 
 

We zijn nog steeds druk bezig om de vacature in te vullen. We zullen u hierover komende week via 
een aparte brief meer informatie geven.  
 

Leerlingenraad IKC Stella Nova 
Op dinsdag 11 december staat het eerste officiële overleg met de leerlingenraad van IKC Stella Nova 
ingepland. Mike uit groep 5, Robinjo uit groep 6, Robin uit groep 7 en Laura uit groep 8 zitten sinds dit 
schooljaar in de leerlingenraad. Zij zullen op een aantal momenten in het jaar in gesprek gaan met 
Jennifer (lid van de MR) en meester Eelco om allerlei zaken te bespreken. De leerlingenraad is in 
november al een keer bij elkaar gekomen. Toen is er gebrainstormd over de taken van de leerlingen-
raad. Zodra er vanuit de leerlingenraad nieuws te melden is, dan brengen we u op de hoogte! 
 

Kerst bij IKC Stella Nova: donderdag 20 december 
Op donderdag 20 december organiseren we het Kerstontbijt 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 het Kerstontbijt meeneemt naar school. Alle leerlingen van Unit 2 en Unit 3 moeten een beker, 
bord en bestek mee naar school nemen. De leerlingen van Unit 1 krijgen een bord en beker op school. 
In de middag gaan de kinderen van alle Units creatief aan de slag.  
 

Kerst bij IKC Stella Nova: vrijdag 21 december 
Op vrijdag 21 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 Kerstviering 
begint om ongeveer 11.00 uur. De leerlingen van Unit 1, 2 en 3 lopen samen met de leerkrachten 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.  
Tijdens de kerstviering gaan we met een tijdmachine terug naar de tijd dat Jezus geboren werd. Aan 
de hand van verhalen, platen en liedjes wordt het kerstverhaal op een moderne manier verteld en 
uitgebeeld door de kinderen. Het zal 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 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 
Vanaf maandag 24 december tot en met vrijdag 4 januari hebben de leerlingen Kerstvakantie. Op 
maandag 7 januari verwachten wij alle leerlingen weer terug op school! 
 

IKC Stella Nova Kerstactie! 
Ook dit jaar doet IKC Stella Nova weer mee aan de actie ‘Iedereen een maaltijd’. Vanaf vrijdag 7 
december staan er bij de trap dozen klaar die gevuld kunnen worden met allerlei luxe producten. Het 
liefst producten die langer houdbaar zijn zoals bijv. shampoo, wasmiddel en tandpasta enz. of luxe 
artikelen zoals bijv. chocolade. Op vrijdag 14 december worden de dozen opgehaald. Vervolgens 
worden er mooie pakketten van gemaakt voor gezinnen in Zoetermeer die het op financieel gebied 
minder goed hebben. De afgelopen 4 jaar hebben we heel veel dozen kunnen vullen. Dit jaar proberen 
we ons record van vorig schooljaar te verbreken. U helpt toch ook? 
 

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 40% 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 14 december. In de nieuwsbrief van januari zullen 
de data voor de eerste periode van 2019 komen te staan. 
 

 

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

 
 

 
 
 
Nieuws uit Unit 1  
Vrijdag 7 december: Speelgoedochtend  
Op vrijdagochtend 7 december is het speelgoedochtend in Unit 1. Alle leerlingen mogen dan 1 stuk 
speelgoed mee naar school nemen om daar op school mee te spelen. Het is niet handig om duur 
speelgoed mee naar school te geven, omdat dit eventueel kapot kan gaan. Wij willen u ook vragen om 
speelgoed mee te geven dat geen geluid maakt. Het meenemen van speelgoed naar school is op 
eigen risico. Aan het eind van de ochtend wordt al het speelgoed weer mee naar huis genomen. 
 

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

Nieuws uit Unit 3  
Groep 8: Onderwijskundig rapport met voorlopig advies 
Op woensdag 12 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 meester Gerard 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 meester Gerard. 
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Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 5 december 2018 Sinterklaas op bezoek. 
Nieuwsbrief 4. 

Donderdag 6 december 2018 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 7 december 2018 Meester Eelco afwezig. 
Speelgoedochtend Unit 1. 

Dinsdag 11 december 2018 8.30 uur Overleg leerlingenraad. 
15.15 uur Teamoverleg. 

Woensdag 12 december 2018 Voorlopig OKR (groep 8) mee naar huis. 

Donderdag 13 december 2018 Groep 8 naar het Erasmus College. 

Vrijdag 14 december 2018 Juffrouw Daniëlle afwezig, juffrouw Daniëlle vervangt. 

Dinsdag 18 december 2018 Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg. 

Donderdag 20 december 2018 Kerstontbijt en creatieve middag. 
Meester Eelco afwezig. 
15.00 uur Afscheid juffrouw Hester. 

Vrijdag 21 december 2018 11.00 uur Kerstviering in de Morgenster. 
12.00 uur Kerstvakantie; alle leerlingen zijn vrij! 

Maandag 24 december 2018 
t/m vrijdag 4 januari 2019 

Kerstvakantie 

Maandag 7 januari 2019 Alle leerlingen weer naar school! 

Woensdag 9 januari 2019 Nieuwsbrief 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


