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Algemeen 
 

 

Een heel mooi en succesvol 2018! 
Namens het hele team van IKC Stella Nova willen wij alle ouders, kinderen en andere betrokkenen 
een heel mooi en succesvol 2018 toewensen.  
 
Verbeteren veiligheid op de parkeerplaats 
We willen aan het begin van dit nieuwe jaar nogmaals uw aandacht vragen voor een belangrijk punt 
in onze schoolomgeving, namelijk de veiligheid rondom de parkeerplaats voor onze school. Wat we 
aan u willen vragen is om te proberen zoveel mogelijk rekening te houden met elkaar en uw gedrag 
in het verkeer rondom de parkeerplaats aan te passen aan de situatie waarin kinderen een belang-
rijk deel van het verkeer zijn. 
 
Wat kunt u doen om de verkeerssituatie veiliger te maken: 

- Wees alstublieft geduldig en begripvol. De parkeerplaats voor onze school is nu eenmaal 
een gebied waar op bepaalde tijden veel mensen tegelijk aan het verkeer deelnemen. Daar 
kunnen we helaas niet veel aan doen. Als u geduldig en begripvol bent en probeert rekening 
te houden met elkaar, maken we met elkaar de verkeerssituatie veiliger, voor u en uw 
kinderen. 

- Rijd 30 km per uur in de schoolzone. Houd er rekening mee dat er kinderen en ouders van 
allerlei leeftijden deelnemen aan het verkeer, dus pas uw rijgedrag aan. Kinderen kunnen 
onverwachtse dingen doen, ook in het verkeer. Als u 30 km per uur rijdt, kunt u tijdig 
reageren op onverwachte situaties die zich voordoen. 

- De parkeerplaats is een gebied waar eenrichtingsverkeer geldt. U kunt de parkeerplaats 
oprijden aan de kant van de bloedbank en weer verlaten aan de andere kant. Let bij het 
verlaten van de parkeerplaats extra goed op; fietsers kunnen hier de parkeerplaats op rijden. 

- Parkeer uw auto alleen in de daarvoor bestemde parkeervakken. Er is helaas een beperkt 
aantal parkeerplaatsen. Probeert u daarom ruimte te geven aan auto’s die willen in- en uit 
parkeren. Eventueel kunt u uw auto parkeren in de woonwijk tegenover de parkeerplaats. 

- Als u op de fiets komt, probeert u dan niet over de parkeerplaats te fietsen. Komt u vanuit de 
richting van het Dorp, probeert u dan eerder het Willem Alexanderplantsoen in te fietsen, 
bijvoorbeeld achterlangs bij de Wilhelminaschool. Wilt u op het schoolplein afstappen en met 
de fiets aan de hand richting de fietsenstallingen lopen? 
 

We weten dat de verkeerssituatie bij de parkeerplaats een groot punt van aandacht is. We hebben 
de gemeente uitgenodigd om nogmaals mee te denken om de situatie te verbeteren. Het verzoek 
namens IKC Stella Nova en de Wilhelminaschool om van de drempel in het midden van de par-
keerplaats een zebrapad te maken, zal niet op korte termijn ten uitvoer worden gebracht. We gaan 
hierover binnenkort weer met de gemeente over in gesprek. Daarnaast willen we met klem aan u 
vragen om altijd rekening te houden met al het andere verkeer als u met de auto, fiets of per voet in 
de buurt van de school komt. Houd in uw gedachten dat er in de buurt van onze school altijd een 
kwetsbare groep (kinderen) deelneemt aan het verkeer en dat u dan extra oplettend en geduldig 
bent. Laten we samen proberen de situatie veiliger te maken door rekening te houden met elkaar op 
dit drukke moment van de dag. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking!  
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Opvang 
 
  

Mijn kind app 
Graag willen we aan u benoemen dat er in de iPads die wij gebruiken voor de Mijn Kind app soms 
wat vertraging zit. Hierdoor kan het zijn dat uw bericht later aan komt. Heeft u snel antwoord nodig 
dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. 
 
 

Onderwijs 
 
 

Maandag 15 januari: Informatieavond toekomst IKC Stella Nova 
Het gaat goed met IKC Stella Nova. Wij merken dat op een aantal gebieden, maar met name aan de 
groei van het aantal leerlingen. Steeds meer ouders weten IKC Stella Nova te vinden en kiezen voor 
ons onderwijs. Ook de komende jaren zal het aantal leerlingen op IKC Stella Nova groeien. Wij 
vinden dat erg fijn en het past in het plan dat we een aantal jaren geleden hebben opgesteld. Ons 
schoolgebouw biedt ruimte om te groeien. 
In de eerste maanden van dit schooljaar heeft het team een aantal studiedagen gehad. Tijdens deze 
studiedagen hebben de leerkrachten met elkaar gesproken over de groei van het aantal leerlingen 
en de toekomstige Unitindeling. Het team is het erover eens dat de groei van het aantal leerlingen 
aanpassing van de Unitindeling vraagt, zodat kwaliteit van onderwijs en onze manier van werken 
geborgd blijft.  
Het team heeft 3 opties vergeleken en daaruit een keuze gemaakt. Over deze keuze en wat dat 
voor u en uw kinderen op korte termijn en in de toekomst betekent willen we u graag informeren.  
We nodigen u dan ook uit voor een informatieavond op maandag 15 januari 2018 om 19.00 uur. 
Deze week hebt u een uitnodiging met een invulstrookje ontvangen. Wilt u deze uiterlijk donderdag 
11 januari inleveren bij één van de leerkrachten? 
  
Maandag 22 januari: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij! 
Op maandag 22 januari heeft het team van IKC Stella Nova onderwijs een studiedag. Alle leerlingen 
zijn deze dag vrij! De leerkrachten zijn deze dag gewoon op school. Zij zullen met elkaar in gesprek 
gaan over een aantal organisatorische zaken voor de periode januari t/m juli 2018.  
 
Dinsdag 23 januari: Start afname Cito toetsen 
Elk schooljaar worden er door de leerlingen Cito toetsen gemaakt. Dit gebeurt in de periodes januari 
/ februari en mei / juni. De Cito toetsen zijn een onderdeel van ons leerlingvolgsysteem. Door middel 
van het afnemen van de Cito toetsen volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen en vergelijken 
de resultaten met de rest van Nederland. Zo kunnen wij laten zien dat de kwaliteit van ons onderwijs 
goed is.  
Vanaf dinsdag 23 januari wordt er in groep 3 t/m 8 gestart met de afname van Cito toetsen. Tot en 
met de 2e week van februari maken de leerlingen toetsen voor Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen 
en Technisch lezen. De leerlingen van groep 1 en 2 maken geen Cito toetsen. De resultaten van de 
Cito toetsen worden verteld aan de leerlingen en komen in portfolio 2 te staan. 
Wij willen u vragen in de periode dat de Cito toetsen worden afgenomen liever geen afspraken te 
maken met de dokter of tandarts. Mocht het echt niet anders kunnen, wilt u dan in overleg met een 
van de leerkrachten een afspraak inplannen. Wij hebben een rooster gemaakt voor het afnemen van 
de Cito toetsen, dus kunnen we u ook precies vertellen wanneer u wel een afspraak in kunt plannen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Inleveren portfolio’s 
Wilt u eraan denken om het portfolio weer op school in te leveren? Dan kunnen de leerlingen de 
komende weken hun nieuwe producten erin doen. Alvast bedankt! 
 
 



 
 

 

Op zoek naar: een ouder die onze was wil doen 
Wij zijn op zoek naar een ouder die voor ons de was wil doen. In de afgelopen jaren hebben we de 
was kunnen doen bij de kinderopvang, maar door het groeiend aantal kinderen is het voor de 
medewerkers van de kinderopvang niet meer te doen om ook onze was te doen. Daarom zijn wij op 
zoek naar iemand die onze was aan het eind van de dag / week wil komen ophalen en deze schoon 
weer bij ons wil komen terugbrengen. Natuurlijk krijgt u voor het doen van de was een vergoeding. 
Als u ons met de was wilt helpen, neem dan contact op met meester Eelco. 
 
Hulpouders bedankt! 
In de drukke maand december vanwege Sinterklaas en Kerst hebben we weer een heleboel hulp 
gekregen van een groot aantal ouders. We willen dan ook alle ouders, die zowel op de voor- als op 
de achtergrond hulp hebben geboden hartelijk bedanken voor hun hulp. Met jullie hulp en extra 
handen in deze drukke tijd hebben we er voor alle leerlingen een leuke en gezellige maand van 
gemaakt!  
 
Herinnering: geen schoolmelk na elke vakantie! 
Na elke vakantie wordt er voor de leerlingen de schoolmelk drinken, geen melk gebracht voor de 
maandag en dinsdag. Dus op maandag en dinsdag na elke vakantie moeten alle leerlingen zelf iets 
te drinken meenemen! 
 
Nieuws uit Unit 1  
Nieuwe leerlingen in Unit 1 
Na de Kerstvakantie is er 1 nieuwe sterren gestart in Unit 1: Tijmen. In de komende weken zullen 
ook Elaysa, Emilia, Anthony en Analia starten in Unit 1. We wensen hen en hun ouders veel plezier 
toe op IKC Stella Nova! 
 

Thema: Ruimte en letter van de week; de letter -m van maan 
De komende weken werken de leerlingen van Unit 1 aan het thema ‘Ruimte’. De leerlingen leren 
over het heelal, de planeten en de sterren en over reizen in de ruimte. Natuurlijk worden er ook 
werkjes rondom het thema gemaakt. Eén van de werkjes die de leerlingen maken is een kijkdoos. 
Een paar kijkdozen zijn al klaar, dus als u een kijkje wilt komen nemen, bent u na schooltijd van 
harte welkom! De letter van de week die bij dit thema hoort is de letter -m van maan. We wensen de 
leerlingen van Unit 1 veel plezier bij hun nieuwe thema! 
 

Woensdag 24 januari: voorleesdag 
Op woensdag 24 januari worden de leerlingen van Unit 1 voorgelezen door een ‘special guest’. Het 
prentenboek dat wordt voorgelezen heet ‘Ssst, de tijger slaapt’. En daarom mogen alle leerlingen 
deze dag in hun pyama of onesie naar school komen! 
 
Nieuws uit Unit 2  
Groep 4: teken- en schilderles van Gerart Kamphuis. 
Kunstenaar Gerart Kamphuis is een begrip in Zoetermeer. Hij geeft al jarenlang teken- en schilder-
les aan leerlingen van alle basisscholen. Ook dit jaar krijgen de leerlingen van groep 4 teken- en 
schilderles. Het thema is dit jaar ‘Rommeltrommel’. Binnenkort krijgen de leerlingen hun eerste les. 
In de weken erna krijgen de leerlingen nog 2 lessen. We wensen hen dan ook veel plezier toe! 
 

Groep 5 en 6: Markt ‘aardse extremen’ op vrijdag 26 januari 
De leerlingen van groep 5 en 6 zijn tijdens wereldoriëntatie bezig met het onderwerp ‘aardse 
extremen’. Ze leren over aardse extremen zoals bijvoorbeeld vulkanen en tornado’s. Op vrijdag 26 
januari willen de leerlingen aan hun ouders laten zien wat zij hebben geleerd. Zij organiseren dan 
van 17.00 - 17.30 uur een ‘Aardse extremen markt’. Ouders van groep 5 en 6 zijn van harte welkom 
om te komen kijken wat de leerlingen hebben geleerd! 
 

Groep 8: Kookles op het ONC 
Op vrijdag 26 januari en 2 februari gaan de leerlingen van groep 8 op bezoek bij het ONC. Zij krijgen 
daar kookles. Meer informatie hierover krijgt u via meester Gerard. 
 

 
 
 
 



 
 

 

Groep 8: Schoolbezoeken Voortgezet Onderwijs 
In de afgelopen weken is groep 8 al bij een aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs op bezoek 
geweest. Het ONC Clauslaan, het ONC Parkdreef, , het Erasmus en het Alfrink College zijn al aan 
de beurt geweest. In de komende weken gaan de leerlingen onder begeleiding van meester Gerard 
op de fiets op bezoek bij het Stedelijk College,  en het Picasso Lyceum. We wensen groep 8 veel 
plezier bij deze laatste bezoeken. 
 

Groep 8: Adviesgesprekken 
Binnenkort krijgen de ouders van groep 8 via de mail een uitnodiging voor het adviesgesprek. Via de 
website ‘datumprikker.nl’ kunt u een afspraak met meester Gerard en meester Eelco inplannen. Hoe 
eerder u reageert, hoe meer keuzemogelijkheden u heeft! De adviesgesprekken worden ingepland 
in de week van maandag 12 t/m vrijdag 16 februari.   
Omdat het definitief schooladvies over uw kind gaat, vinden wij het belangrijk dat uw kind bij het   
gesprek aanwezig is. Tijdens het adviesgesprek worden de gegevens in het Onderwijskundig 
Rapport (OKR) gecontroleerd en waar nodig aangepast. Daarna wordt het OKR definitief gemaakt. 
Daarnaast worden tijdens het gesprek ook de resultaten van het NIO onderzoek en de laatste Cito 
toetsen besproken. Met elkaar wordt een definitief schooladvies voor Voortgezet Onderwijs bepaald. 
Aan het eind van het adviesgesprek ontvangt u een brief met daarop een code. Met deze brief en 
het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u uw kind bij de school voor Voortgezet Onderwijs aan-
melden. Wij raden u aan uw kind voor woensdag 1 maart aan te melden!   
 
Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 10 januari 2018 Nieuwsbrief 4. 
Schoolbezoek uit Beneden-Leeuwen. 

Donderdag 11 januari 2018 Meester Eelco aanwezig. 
15.00 uur Teamvergadering. 

Vrijdag 12 januari 2018 Meester Eelco afwezig. 
Groep 8 op bezoek bij het Stedelijk College. 

Maandag 15 januari 2018 Groep 8 op bezoek bij het Picasso Lyceum. 
19.00 uur Informatieavond Toekomst IKC Stella Nova. 

Dinsdag 16 januari 2018 Schoolbezoek uit Amsterdam. 

Donderdag 18 januari 2018 Meester Eelco afwezig. 

Maandag 22 januari 2018 Studiedag, alle leerlingen zijn vrij! 

Dinsdag 23 januari 2018 Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg. 
Start Cito toetsen. 

Woensdag 24 januari 2018 Voorleesdag; Unit 1 mag in pyama of onesie naar school. 
Schoolbezoek uit Amsterdam. 

Donderdag 25 januari 2018 Meester Eelco afwezig. 
Schoolbezoek uit Waalwijk. 

Vrijdag 26 januari 2018 Kookles groep 8. 
11.00 uur Maandviering. 
17.00 – 17.30 uur Markt ‘aardse extremen’ groep 5 en 6. 

Maandag 29 januari 2018 Schoolbezoek uit Schijndel. 

Dinsdag 30 januari 2018 15.15 uur Teamvergadering. 

Donderdag 1 februari 2018 Meester Eelco afwezig. 

Vrijdag 2 februari 2018 Kookles groep 8. 
Schoolbezoek uit Oostvoorne. 

Dinsdag 6 februari 2018 Meester Eelco afwezig. 

Woensdag 7 februari 2018 Nieuwsbrief 6. 

Donderdag 8 februari 2018 Meester Eelco afwezig i.v.m. studiedag directeuren. 

Vrijdag 9 februari 2018 Meester Eelco afwezig. 

 


