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Algemeen 
 

 

Fijne Kerstdagen en een heel mooi 2018! 
Vrijdag 22 december begint de Kerstvakantie. Alle leerlingen van Unit 1 en 2 zijn dan twee weken 
vrij van school. 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 2017 is weer enorm veel gebeurd. De samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs wordt 
steeds beter. Er vindt regelmatig overleg plaats waarbij zaken op elkaar worden afgestemd. Ook zijn 
er heel veel ouders die ons helpen bij allerlei activiteiten. Dat waarderen we enorm! Het aantal kin-
deren op de kinderopvang groeit, het aantal leerlingen groeit en ook de BSO krijgt steeds meer kin-
deren. Steeds meer ouders en kinderen weten IKC Stella Nova te vinden en dat is fijn om te mer-
ken. Ook in 2018 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 2017 met een 
goed gevoel kunnen afsluiten en hopen dat 2018 niets dan goeds voor IKC Stella Nova zal brengen. 
En natuurlijk zullen we u ook in 2018 blijven informeren over allerlei zaken binnen IKC Stella Nova. 
Namens het team van IKC Stella Nova wensen we u allemaal hele fijne Kerstdagen en een heel 
mooi 2018 toe. 
 
          

Opvang 
 
  

Personeel 
  
Afscheid Myria 
 Na 27 jaar gaat Myria, werkzaam op Baby 1, afscheid nemen van haar baan in de kinderopvang en 
hier bij ons op IKC Stella Nova. Op dinsdag 16 januari is haar laatste werkdag bij ons. Wij vinden 
het ontzettend jammer dat Myria deze keuze heeft gemaakt, maar snappen dat ze zich wil blijven 
ontwikkelen en ze dit met deze nieuwe baan kan gaan doen. Myria heeft al die jaren met veel 
plezier met heel veel kinderen gewerkt. We zullen haar enthousiasme, gezelligheid, collegialiteit, 
maar vooral haar liefde voor het vak enorm gaan missen! Gelukkig kunnen we nog even wennen en 
aan het idee dat je weg gaat Myria, we maken er nog gezellige weken van. 
Wilt u afscheid nemen van Myria dan kan dit op dinsdag 16 januari. U bent gedurende de dag 
welkom om haar het beste te wensen. Samen met de kinderen zullen wij een feestje vieren voor 
haar afscheid.  
 
Carola 
Op de vrijdagen is Carola voorlopig nog even vrij, maar verder is ze weer helemaal terug op de 
peutergroep. Fijn dat je weer hersteld bent Carola en dat je weer volledig op de groep kunt werken. 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 



 
 

 

Vacatures 
Ondertussen zijn we druk bezig de vacatures die er zijn door de groei van Unit 0 op te gaan vullen. 
Er is al een aantal leuke kandidaten op gesprek geweest. Zodra wij hier meer over weten zullen we 
u hierover informeren. We zullen u dan ook weer een overzicht geven welke medewerkers er op 
groepen staan op welke dagen. 
 
Sinterklaas 
Afgelopen vrijdag hebben we een heerlijk sinterklaasfeest gehad. Met de oudste kinderen uit unit 0 
stonden wij buiten om Sinterklaas te verwelkomen. Hij heeft ons ook een handje gegeven. Na een 
tijdje kwam er een pietje beneden kijken bij unit 0. We hebben liedjes gezongen en onze cadeautjes 
uitgepakt. Een heerlijk ontspannen sfeer waar bijna iedereen zelf zijn pakje bij het pietje op durfde te 
halen. Dank u Sinterklaasje. 
 
Kerst 
Op donderdag 21 december organiseren we op IKC Stella Nova weer ons kerstontbijt. Omdat we in 
alle units meer kinderen opvangen, ontbijten we met Unit 0 beneden. Meer informatie ontvangt u 
binnenkort via "Mijn Kind". 
 
Kerstvakantie 
Heeft u al door kunnen geven of uw kind in de kerstvakantie bij ons komt spelen? We horen het 
graag. Tijdens deze vakantie is er ook een aantal medewerkers vrij. U kunt op het whiteboard zien 
wie er vrij zijn en aan het werk zijn. 
 
BSO nieuws 
 
VSO 
Graag maken we u er nog even op attent dat onze VSO is verhuisd naar het schoolgedeelte op 
tweede etage links achterin. U kunt uw kind daar brengen en 1 van onze medewerkers vangt alle 
kinderen op. 
 
Afsluiten van de dag 
Onze BSO is groot en er spelen veel kinderen op verschillende plekken. Soms vergeten ouders en 
kinderen ons even gedag te zeggen waardoor we kinderen nog niet hebben afgemeld in ons 
systeem. Wij vragen aan u om samen met uw kind even gedag te komen zeggen tegen 1 van onze 
medewerkers zodat wij weten dat iedereen is opgehaald. 
 
Hoofdingang 
Tijdens de BSO uren gebruiken we de achterdeuren alleen voor BSO kinderen die buiten spelen. Is 
uw kind wat vergeten, dan graag via de hoofdingang aanbellen zodat ze eventuele spullen nog 
kunnen ophalen. Op deze manier behouden we meer overzicht met de kinderen die op BSO spelen. 
 
Activiteitenprogramma's BSO 
In de bijlage vindt u de planning van activiteiten voor de aankomende weken en voor de 
kerstvakantie. 
 
Reserve kleding 
Graag vragen we u de bakjes van uw kind te controleren en reserve kleding aan te vullen. 
 
Openingstijden Stella Nova 
Om 7.30 uur openen wij onze deuren om u en uw kind(eren) te ontvangen. Wij sluiten om 18.30 uur 
onze deuren, en vinden het fijn als u op tijd zodat wij nog even een overdracht aan u kunnen geven 
over de dag. Wij merken dat er de laatste tijd een aantal ouders helaas te laat zijn en vragen u met 
klem op tijd te zijn om uw kind op te halen.  
 
Eten bij binnenkomst Unit 0 
Soms komen er kinderen binnen die nog aan het eten zijn. Wij zouden het fijn vinden dat de 
kinderen al gegeten hebben voordat ze bij ons komen spelen. Wij hebben in de groep ook te weinig 
ruimte om kindjes te laten eten. Alvast bedankt! 
 



 
 

 

 

Onderwijs 
 
 

Staking op dinsdag 12 december 
Op dinsdag 12 december is er een landelijke staking van leerkrachten van het Primair Onderwijs. 
Ook de leerkrachten van IKC Stella Nova doen mee aan deze staking. U heeft hierover een mail van 
ons ontvangen. Er wordt dus geen les gegeven op dinsdag 12 december, de leerlingen zijn deze 
dag vrij. 
 
Mobiele Planetarium op bezoek op dinsdag 19 december  
Op dinsdag 19 december komt het Mobiele Planetarium op bezoek bij IKC Stella Nova. Alle 
leerlingen van groep 1 t/m 8 zullen dan een gastles krijgen over het heelal. Het heelal is gevuld met 
vele wonderlijke objecten en gebeurtenissen en dankzij het Mobiele Planetarium van het Kapteyn 
Instituut kunnen de leerlingen die nu van dichtbij meemaken! Samen worden de planeten rond onze 
zon van dichtbij bekeken; Mars, Jupiter en het verre Pluto. De leerlingen maken een reis van de 
verste sterren naar het centrum van onze Melkweg en andere melkwegstelsels. En ze ontdekken 
het mysterie van de allesverslindende Zwarte Gaten. 
Het Mobiele Planetarium is een opblaasbare koepel van 3,5 meter hoog en 6 meter doorsnede 
waarin aan de binnenkant interactieve films worden geprojecteerd van de sterrenhemel en al het 
moois in het heelal. De koepel zal de hele dag in onze speelzaal in de school opgesteld staan. 
 

Kerst bij IKC Stella Nova: donderdag 21 december 
Op donderdag 21 december organiseren we het Kerstontbijt voor al onze leerlingen. Net als 
voorgaande jaren komen er bij Unit 1 en Unit 2 intekenlijsten te hangen. Op de intekenlijst kunt u 
opschrijven wat uw kind voor het Kerstontbijt meeneemt naar school. Alle leerlingen van Unit 2 
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 Unit 1 en 2 creatief aan de slag.  
 

Kerst bij IKC Stella Nova: vrijdag 22 december 
Op vrijdag 22 december wordt in de ochtend een voorleescarrousel georganiseerd. De leerlingen 
van Unit 2 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. De Kerstviering begint om 11.00 uur. De kerstviering zal dit jaar in het teken staan 
van “Woorden in de nacht” en wij zullen hier in de weken voor kerst op school met de leerlingen bij 
stil staan. Als het donker is en stil, maken woorden het verschil. Woorden geven kracht en hoop. Op 
vrijdag 22 december sluiten wij deze mooie periode af met een kerstviering in de Morgenster. Aan 
de hand van platen en liedjes wordt het kerstverhaal op een moderne manier verteld en uitgebeeld 
door de kinderen.   
De kinderen van Unit 1 en 2 lopen voor de Kerstviering samen met de leerkrachten naar de Morgen-
ster 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. Om ongeveer 12.00 uur is de 
Kerstviering afgelopen. Alle kinderen van Unit 1 en 2 mogen dan Kerstvakantie gaan vieren. Alle 
kinderen zijn dus om 12.00 uur vrij! 
Wij hebben voor een Kerstviering in de Morgenster gekozen omdat daar meer plek is dan in de 
Oase waar de afgelopen jaren onze Kerstviering werd gehouden. Hierdoor hebben we weer genoeg 
plek voor ouders die het leuk vinden om bij de Kerstviering aanwezig te zijn. U bent dus van harte 
welkom bij onze Kerstviering! 
 

Kerstvakantie; maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018 
Vanaf maandag 25 december tot en met vrijdag 5 januari hebben de leerlingen Kerstvakantie. Op 
maandag 8 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 donderdag 
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 15 december worden de dozen opgehaald. Vervol-
gens worden er mooie pakketten van gemaakt voor gezinnen in Zoetermeer die het op financieel 
gebied minder goed hebben. 
De afgelopen 3 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 ouderbijdrage is dit jaar € 30,- en ook de overblijfbijdrage is €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. Alvast bedankt! 
 
Nieuws uit Unit 1  
Er is dit keer geen speciaal nieuws uit Unit 1. 
 
Nieuws uit Unit 2  
Groep 4: Les over egels op maandag 11 december 
Op maandag 11 december komt er iemand van de egelopvang een les geven over egels. De 
leerlingen van groep 4 mogen al hun vragen over egels aan de medewerker van de egelopvang 
stellen. 
 

Groep 8: Onderwijskundig rapport met voorlopig advies 
Op woensdag 14 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 en de Schoolvragenlijst (SVL).  
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. 
 
Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 6 december 2017 Nieuwsbrief 4. 
Schoolbezoek uit Beneden-Leeuwen. 

Maandag 11 december 2017 Meester Eelco afwezig. 
Les over egels voor groep 4. 

Dinsdag 12 december 2017 Landelijke staking onderwijs. 

Woensdag 13 december 2017 Voorlopig OKR mee naar huis. 

Donderdag 14 december 2017 Groep 8 naar het Erasmus College. 

Dinsdag 19 december 2017 Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg. 
Planetarium voor alle groepen. 

Donderdag 21 december 2017 Kerstontbijt en creatieve middag. 
Meester Eelco afwezig. 

Vrijdag 21 december 2017 11.00 uur Kerstviering in de Morgenster. 
12.00 uur Kerstvakantie; alle leerlingen zijn vrij! 

Maandag 25 december 2017 
t/m vrijdag 5 januari 2018 

Kerstvakantie 

Maandag 8 januari 2018 Alle leerlingen weer naar school! 

Woensdag 10 januari 2018 Nieuwsbrief 5. 

 


