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Algemeen 
 
Vergadering Oudercommissie, Ouderraad en Medezeggenschapsraad IKC Stella Nova  
Op maandag 24 oktober wordt de eerste IKC vergadering gehouden voor de leden van de 
Oudercommissie, Ouderraad en Medezeggenschapsraad. In de toekomst willen we graag met één 
IKC raad gaan werken. Om alvast met elkaar kennis te maken en kennis te delen is er op maandag 
24 oktober om 19.30 uur een vergadering ingepland. Tijdens de vergadering worden onder andere 
alle activiteiten voor schooljaar 2016 – 2017 met elkaar besproken en worden de werkgroepen 
ingedeeld. Mocht er naar aanleiding van deze eerste IKC vergadering belangrijke informatie zijn, 
dan wordt u hierover in de volgende nieuwsbrief geïnformeerd. 
 
1 jarig bestaan IKC Stella Nova! 
Op woensdag 26 oktober bestaat IKC Stella Nova alweer 1 jaar! Natuurlijk willen we ons 1 jarig 
bestaan vieren. Daarvoor zijn diverse werkgroepen al met elkaar in overleg. De plannen zijn nog 
niet helemaal duidelijk, dus we kunnen u hierover nog niet informeren. En natuurlijk willen we het 
ook een beetje geheim houden. Maar dat we ons 1 jarig bestaan gaan vieren, dat is duidelijk! 
 
Wandelen op het plein voor en naast de school 
We merken dat het op de meeste dagen al een stuk beter gaat met het wandelen op het schoolplein 
voor en naast de school. Toch willen we nog eens extra aan iedereen die op de fiets komt vragen 
om te wandelen op het plein voor en naast ons gebouw. De zandkleurige tegels geven een goede 
grens aan voor het gebied waar (met de fiets aan de hand) gewandeld dient te worden. Zo zorgen 
we er samen voor dat het gebied voor en naast IKC Stella Nova een veilige plek is voor onze 
kinderen! Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Zaterdag 8 oktober: Kinderboekenweek in de hoofdbibliotheek 
Op zaterdag 8 oktober worden er vanwege de Kinderboekenweek in de hoofdbibliotheek activiteiten 
georganiseerd. Er is een voorstelling, een meet&greet met schrijvers en er zijn allerlei spelletjes. 
Ook boekwinkel Silvester heeft een kraam waar kinderboeken kunnen worden gekocht. Meer 
informatie kunt u vinden in de bijlage bij deze nieuwsbrief of op www.bibliotheek-zoetermeer.nl.  
 
Herfstvakantie: maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016 
Vanaf maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober is het Herfstvakantie. Alle leerlingen zijn dan vrij van 
school. De opvang is in deze week gewoon geopend. In de bijlage van deze mail kunt het program-
ma van de herfstvakantie inzien. Mocht u gebruik willen maken van een dagje BSO? Of meer infor-
matie willen over bijvoorbeeld de prijzen? U kunt dit kenbaar maken bij de medewerkers of via het 
sturen van een mail aan: angelique.bekooy@partou.nl. Op maandag 24 oktober is de Herfstvakantie 
voorbij en verwachten we alle leerlingen weer terug op school! Alvast een fijne vakantie toegewenst! 
 
Afgelopen maandag 3 oktober 2016: Studiedag KiVa 
Op maandag 3 oktober heeft het team de eerste training over de methode KiVa gevolgd.  Een 
leerzame eerste dag, waar we direct in de praktijk mee aan de slag kunnen gaan. De kinderen die 
op deze dag de BSO bezochten hebben genoten van een heerlijk dag in de Ballenbak.  
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Op 2 november volgt de tweede training. Alle leerlingen zijn vrij. Ook dan is er weer de mogelijkheid 
om de kinderen naar de BSO te brengen. 
 
Fotograaf 
Op dinsdag 22 november verwachten wij de fotograaf op Stella Nova. Alle kinderen worden op deze 
dag gefotografeerd. Meer informatie volgt nog, maar de datum kunt u alvast in uw agenda noteren! 
 

Opvang 
 
Unit 0 
Begin september is Carola bij ons gestart als vaste medewerker op de peutergroep. Carola heeft het 
erg naar haar zin bij ons. Carola verwacht in april haar eerste kindje. Wij zullen u in maart laten 
weten wie haar zal gaan vervangen als ze met zwangerschapsverlof gaat. Wij wensen Carola een 
fijne zwangerschap toe! 
 

BSO 
Vanaf 11 oktober verwelkomen wij Jimmy Oliveira op dinsdag en donderdag voor een maatschap-
pelijke stage op de BSO. Hij zal ongeveer 5 weken bij ons stage lopen. Voor sommige  leerkrachten 
is Jimmy een oude bekende. Hij heeft zelf ook bij ons op school gezeten. Halima gaat hem 
begeleiden. Wij wensen Jimmy veel plezier bij ons. 
 

Muziekworkshop 
Aanstaande donderdagavond krijgt het team van Unit 0 een muziekworkshop. Op 10 oktober is het 
BSO team aan de beurt. Onlangs hebben wij verschillende activiteitenkaarten mogen ontvangen 
waar leuke muziekactiviteiten op staan. Tijdens de workshop gaan we met elkaar aan de slag om 
muziek steeds meer onderdeel te laten zijn in ons dagelijkse werk. Binnenkort zullen wij u meer 
vertellen over de uitkomsten van de workshop en wat u van ons kan verwachten rond het thema 
muziek. 
 

Activiteiten in Unit 0 tijdens de Kinderboekenweek 
De komende dagen worden er in het kader van de Kinderboekenweek in Unit 0 een aantal 
activiteiten georganiseerd:   
Woensdag 5 oktober 
- Voorlezen in de bibliotheek met de oudste peuters. 
Donderdag 6 oktober 
- Opa's en Oma’s knutselen. 
Vrijdag 7 oktober 
- Opa en Oma parcours. 
- Oma van Jayden komt voorlezen. 
Maandag 10 oktober 
- Oma van Luc en Ivan komt voorlezen. 
Dinsdag 11 oktober 
- Kleuren maar. 
Woensdag 12 oktober 



 
 

 
 

- Oma's cake versieren. 
Donderdag 13 oktober  
- Disco en Bingo. 
Vrijdag 14 oktober 
- De oudste peuters bezoeken het verzorgingstehuis. 
 

De kinderen mogen in de Kinderboekenweek hun lievelingsboek van thuis mee nemen. 
 

Onderwijs 
 
Woensdag 5 oktober 2016: Dag van de leerkracht 
Op woensdag 5 oktober was het ‘Dag van de leerkracht’. Alle leerlingen hadden als verrassing voor 
de leerkrachten een appel mee naar school genomen. Omdat de appels binnenkort allemaal opge-
geten zullen zijn, hebben we ook een echte appelboom voor op ons schoolplein gekregen! Wat een 
leuke verrassing! Leerlingen, ouders en Ouderraad, bedankt voor deze bijzondere verrassing! 
 

Dinsdag 11 en woensdag 12 oktober 2016: Directie2daagse 
Op dinsdag 11 en woensdag 12 oktober is er een directie2daagse. Meester Eelco is op deze dagen 
niet aanwezig op school. Als u op één van deze dagen een vraag hebt, kunt u hiermee terecht bij 
juffrouw Hanneke, juffrouw Hester of meester Gerard. 
 

Cursus schaken vanaf maandag 24 oktober 2016 
Vorig schooljaar zijn we begonnen met het aanbieden van een cursus schaken. We hebben toen 
zelfs meegedaan aan de schaaktoernooien die in Zoetermeer worden georganiseerd! Dit jaar bie-
den we de schaakcursus weer aan. Vanaf maandag 24 oktober wordt er elke week om 15.00 uur 
schaakles gegeven door dhr. Pouwels (vader van Nikki uit groep 7). Dhr. Pouwels is een gediplo-
meerd schaakinstructeur. Tijdens de schaaklessen wordt het programma Chessity gebruikt. Leer-
lingen die zich hebben aangemeld voor de cursus, krijgen persoonlijke inloggegevens waarmee ze 
het programma op school en thuis kunnen gebruiken. Het programma leert de leerlingen schaken 
en meester John begeleidt de leerlingen hierbij tijdens de schaakles op maandag. De schaakles 
duurt tot ongeveer 15.45 uur. Als uw kind het leuk vindt om te leren schaken, dan kunt u uw kind 
opgeven door een mail te sturen naar info@ikcstellanova.nl.  
 

Nieuws uit Unit 1 
Nieuwe leerling in Unit 1 
Deze week is Omario begonnen in Unit 1. Omario is pasgeleden 4 jaar geworden en is al een paar  
bij ons komen wennen. We wensen Omario en haar ouders veel plezier toe  op onze school! 
 

Juffrouw Divera en juffrouw Mirthe afwezig 
Op dinsdag 4 en dinsdag 11 oktober is juffrouw Divera afwezig. Zij volgt op deze twee dagen een 
cursus ‘beelddenken’. Op maandag 10 en dinsdag 11 oktober is juffrouw Mirthe afwezig. Zij volgt op 
deze dagen een cursus ‘bouwcoördinator’. Op de dagen dat juffrouw Mirthe en juffrouw Divera niet 
aanwezig zijn, worden zij vervangen door juffrouw Annemarie, juffrouw Hanneke en meester Eelco. 
 

Groep 1 en 2; Herfstdozen maken 
De herfst komt eraan, dus dat betekent dat we met de leerlingen van groep 1 en 2 herfstdozen gaan 
maken. Samen met juffrouw Renny gaan de leerlingen buiten op zoek naar sporen van de herfst. 
Tijdens de wandeling worden allerlei dingen van de herfst verzameld en in een schoenendoos 
gestopt. 
 

Groep 1 en 2; Kleuterdans 
Op vrijdag 7 en vrijdag 14 oktober is er voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 een kleuterdans-
activiteit georganiseerd. Op vrijdag 7 oktober zijn de leerlingen van juffrouw Divera aan de beurt, op 
vrijdag 14 oktober de leerlingen van juffrouw Mirthe. Voor de leerlingen van groep 3 wordt er dit 
schooljaar nog een cultuuractiviteit ingepland. De activiteit start om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 
12.00 uur. Het kan zijn dat uw kind op één van deze dagen iets later naar buiten komt. We wensen 
de leerlingen van groep 1 en 2 veel dansplezier toe! 
 

Nieuws uit Unit 2 
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Vrijdag 14 oktober 2016; Voorleeswedstrijd Unit 2. 
Op vrijdagmiddag 14 oktober vindt de jaarlijkse Voorleeswedstrijd van Unit 2 plaats. De Voorlees-
wedstrijd is de afsluiting van de Kinderboekenweek. Elk jaar strijden een aantal leerlingen uit groep 
6, 7 en 8 om de titel. De Voorleeswedstrijd begint om 13.15 uur en wordt gehouden in het centrale 
deel van de school. De ouders van de leerlingen die meedoen aan de Voorleeswedstrijd zijn van 
harte uitgenodigd om te komen kijken. We wensen alle deelnemers alvast heel veel succes toe! 
 

Groep 8: Schoolkamp van woensdag 5 oktober t/m vrijdag 7 oktober 
Van woensdag 5 t/m vrijdag 7 oktober gaan de leerlingen van groep 8 op kamp. Ook dit jaar 
verblijven zij in Lunteren bij verblijf ‘De Wildwal’. De leerlingen van groep 8 zullen begeleid worden 
door meester Gerard, juffrouw Hester en meester Maarten. Op de dagen dat meester Gerard en 
juffrouw Hester mee op kamp zijn, zullen zij vervangen worden door juffrouw Hanneke, juffrouw 
Mandy, juffrouw Laura en juffrouw Laura. Natuurlijk zijn ook juffrouw Annemarie en meester Filemon 
in Unit 2 te vinden. We verwachten de leerlingen en begeleiders op vrijdag 7 oktober tussen 17.00 
uur en 17.30 uur weer terug op school!  
 
Agenda voor de komende weken: 
 

Woensdag 5 oktober 2016 
Nieuwsbrief 4. 
Start Kinderboekenweek ‘Voor altijd jong’. 
Groep 8 op kamp. 
 

Donderdag 6 oktober 2016 
Groep 8 op kamp. 
 

Vrijdag 7 oktober 2016 
Groep 8 op kamp. 
11.00 uur Kleuterdans voor groep 1 en 2 (basisgroep 1). 
 

Maandag 10 oktober 2016 
Juffrouw Mirthe afwezig, meester Eelco vervangt. 
 

Dinsdag 11 oktober 2016 
Directie2daagse; meester Eelco afwezig. 
Juffrouw Mirthe afwezig, juffrouw Hanneke vervangt. 
Juffrouw Divera afwezig, juffrouw Annemarie vervangt. 
 

Woensdag 12 oktober 2016 
Directie2daagse; meester Eelco afwezig. 
 

Donderdag 13 oktober 2016 
15.15 uur Teamvergadering. 
 

Vrijdag 14 oktober 2016 
11.00 uur Kleuterdans voor groep 1 en 2 (basisgroep 1). 
12.00 uur Start Herfstvakantie groep 1 t/m 4. 
13.15 uur Voorleeswedstrijd Unit 2. 
14.45 uur Start Herfstvakantie groep 5 t/m 8. 
 

Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016 
Herfstvakantie; alle leerlingen zijn vrij! 
 

Maandag 24 oktober 2016 
Alle leerlingen weer naar school! 
19.30 uur IKC vergadering. 
 

Dinsdag 25 oktober 2016 
Juffrouw Annemarie afwezig, juffrouw Rebecca vervangt. 
 

Woensdag 26 oktober 2016 
1 jaar IKC Stella Nova! 
Nieuwsbrief 5. 
Juffrouw Annemarie afwezig. 


