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Algemeen 
 

 
Wilt u alstublieft afstand van elkaar houden bij het brengen en halen van de kinderen? 
Nu de kinderopvang en de scholen weer een aantal weken open zijn, merken we dat de geldende 
Coronaregels op het schoolplein en rondom ons gebouw minder goed nageleefd worden. We willen 
u daarom vragen om de volgende regels na te leven zolang u in de buurt bent van ons gebouw: 
 

- Ontmoet zo min mogelijk mensen. 
- Houdt 1,5 meter afstand van elkaar. 
- Bij het brengen en halen van uw kind van de kinderopvang of de BSO is het dragen van een 

mondkapje verplicht. 
- Houdt u zich bij de kinderopvang aan de verplichte looproute. 
- Breng en haal uw kind zoveel mogelijk alleen. 
- Vermijd drukte en zoek zoveel mogelijk een rustig plekje op tijdens het brengen en halen van 

uw kind. 
- Verlaat het gebied rondom ons gebouw zo snel mogelijk na het brengen en halen van uw 

kind. 
 

Heeft u iets dat aan één van de leerkrachten moet worden doorgegeven, blijft u dan buiten het 
afgezette gebied en vraag aan één van de medewerkers die buiten staan om de boodschap door te 
geven. Mocht u één van de leerkrachten willen spreken, probeer dan via mail een afspraak te 
maken. 
Aan de ouders van Unit 2 en Unit 3 willen we vragen wat verder van de uitgang op uw kind te 
wachten, zodat de ouders van Unit 1 dichter bij de uitgang op hun kind kunnen wachten. Dat maakt 
het voor de leerkrachten van Unit 1 makkelijker om de ouders te ontdekken en de kinderen naar 
huis toe te kunnen laten gaan.  
 

Als iedereen zich aan bovenstaande regels houdt, lopen we allemaal minder risico op besmetting, 
ook het personeel van IKC Stella Nova dat dagelijks uw kind binnen ons gebouw begeleidt. Alvast 
bedankt voor uw medewerking! 
 

  

Nieuwsbrief 



 
 

 

Opvang 

 

Unit 0 
Welkom 
In Unit 0 verwelkomen we Ruby, Noah, Finn en Jiya. Wij wensen jullie veel plezier bij ons. 
 

Vanaf 8 februari weer open 
Wij zijn blij dat we op 8 februari weer open zijn gegaan. De kinderen waren weer snel gewend bij 
ons. Helaas hebben we twee weken geleden een Corona uitbraak gehad, waardoor wij Unit 0 voor 
een week hebben moeten sluiten. Nog niet alle collega’s zijn hersteld en wij wensen ze veel 
beterschap. 
 
BSO 
Welkom 
Wij verwelkomen Madelief als nieuwe paarse ster! We hopen dat Madelief veel plezier zal beleven 
op onze BSO! 
 

Noodopvang 
Helaas biedt de BSO nog steeds enkel noodopvang aan. We missen de andere kinderen enorm en 
hopen dat we snel weer open mogen! 
 

Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie is net voorbij en wat hebben we geluk gehad met het weer! Ook tijdens de 
noodopvang hebben wij er alles aan gedaan om de vakantie zo gezellig en leuk mogelijk te maken. 
Deze vakantie stond in het teken van Sterrenchefs. We hebben dus veel gebakken en gekookt met 
z’n allen! We hebben jam gemaakt, pasta gekookt en eigen cup cakes gebakken! Daarnaast hebben 
we veel buiten gespeeld en hier ook verschillende activiteiten gedaan zoals het kat en muis spel en 
een boks les! 
 

Opschoonweek 
Ook dit jaar doen wij weer mee met de landelijke opschoonweek. We zullen die week veel 
activiteiten uitvoeren die te maken hebben met de opschoonweek. 15 t/m 19 maart. 
Denk hierbij aan zwerfafvalbingo, ‘mag ik van jou…?’ en afvalestafette! We hopen dat we ook deze 
week weer tot een succes kunnen brengen en de planeet weer een stukje schoner kunnen maken! 
 

Aanvragen noodopvang 
Als u een vitaal of cruciaal beroep heeft, kunt u gebruik maken van de noodopvang. Dit kunt u 
aanvragen via het ouderportaal. Dit geldt alleen voor de dagen waarop u een contract heeft. 
Wij vragen u de aanvragen zoveel mogelijk op tijd te doen, zodat wij een inschatting kunnen maken 
qua personeel. Voor de noodopvang t/m 26 maart heeft u via het ouderportaal bericht ontvangen 
voor welk moment de aanvragen binnen moeten zijn. Mocht u hierover vragen hebben, stuur dan 
gerust een berichtje in het ouderportaal en wij zullen hier zo spoedig mogelijk op terug komen. 
 

Corona 
In verband met covid-19 houden wij de overdrachten nog steeds zo kort mogelijk. Misschien is het u 
al opgevallen dat we een deurbel hebben. We willen u vragen hiervan gebruik te maken, zodat wij 
weten dat u buiten staat te wachten. Wij kunnen vanuit binnen niet zien of er iemand staat te wach-
ten. Als de bel gaat, kijken wij even wie er staat en gaan dan uw kind halen en klaarmaken. Zodra 
hij of zij klaar is kunnen wij de deur openen en geven wij een korte overdracht. Mocht er een grote 
overdracht nodig zijn doen wij dit via Teams of telefonisch. 
 

Laatste mededelingen: 
 

Wij herinneringen u graag aan de huidige maatregelen die bij ons gelden: 
- Kinderen worden nog steeds gebracht en gehaald aan de achterzijde van het gebouw. 
- Ouders blijven buiten wachten en ontvangen een korte overdracht. 
- Voor de actuele regels omtrent klachten etc. verwijzen wij u door naar het RIVM: 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen 



 
 

 

Onderwijs 
 
 
 

Heropening school 
Vlak voor de Voorjaarsvakantie gingen de scholen, na een aantal weken gesloten te zijn geweest, 
weer open. Wel met een aantal maatregelen en richtlijnen, waardoor onze ‘normale’ manier van 
werken anders georganiseerd moest worden. Dingen die vanzelfsprekend waren moesten op een 
andere manier en ook de bewegingen binnen school, met name de verschillende groepssamen-
stellingen die ons onderwijs uniek maken, hebben we in korte tijd moeten aanpassen. 
 

Ondertussen zijn we weer een aantal weken verder en moeten we zeggen, dat we blij zijn dat er bij 
de vorige persconferentie niet weer nieuwe maatregelen en richtlijnen voor het basisonderwijs zijn 
opgesteld. Zo kunnen wij, en belangrijker nog, de leerlingen nog meer wennen aan het werken op 
een andere manier dan zij (en wij) gewend zijn. Tot nu toe hebben we twee leerlingen gehad die 
positief getest zijn. Geen één van onze leerkrachten is tot nu toe positief getest en daarmee mogen 
wij, in vergelijking met andere basisscholen, van geluk spreken. Het zorgt er in ieder geval voor dat 
uw kind ook dit schooljaar nog geen vervanger in de Unit is tegengekomen. Laten we hopen dat we 
dit de komende weken vol kunnen houden en dat niet alleen de leerkrachten, maar ook de leerling-
en en alle ouders de komende weken gezond zullen blijven!  
 

Portfolio 2; portfoliogesprekken en Cito resultaten 
Op donderdag 18 maart zouden de leerlingen hun 2e portfolio mee naar huis krijgen. In verband met 
de sluiting van de scholen in de afgelopen maanden hebben we er voor gekozen om dit schooljaar 
geen 2e portfolio aan de kinderen mee te geven. Op dit moment worden in groep 3 t/m 8 de Cito 
toetsen afgenomen. De resultaten hiervan en de ontwikkelingen van uw kind in de afgelopen 
maanden, willen we tijdens een ontwikkelgesprek met u bespreken. Hiervoor krijgt u binnenkort, van 
één van de leerkrachten van de Unit waarin uw kind zit, een uitnodiging via datumprikker. Net als de 
vorige keer zullen de ontwikkelgesprekken plaatsvinden via Teams. De gesprekken zullen worden 
ingepland in de maanden april, mei en juni. Aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen wel 
hun portfolio mee naar huis, met hopelijk weer nieuwe producten die ze op school hebben gemaakt 
en voor de groepen 3 t/m 8 een nieuwe resultatenlijst. 
 

Juffrouw Rebecca neemt afscheid van onze school 
Juffrouw Rebecca gaat eind april onze school verlaten en dat vinden wij natuurlijk erg jammer! 
Juffrouw Rebecca had sinds vorig schooljaar de wens om een aantal maanden op reis te gaan. Dat 
was voordat Covid-19 uitbrak. Helaas heeft zij daardoor haar reisplannen tijdelijk opzij moeten 
zetten. Omdat het reisgevoel bleef kriebelen, heeft ze ervoor gekozen om in mei alsnog op reis te 
gaan. We vinden het fijn voor haar dat ze nu toch haar droom waar kan maken en willen haar 
daarbij heel veel plezier en geluk wensen.  
Het vertrek van juffrouw Rebecca zorgt ervoor, dat er een vacature ontstaat in Unit 2. We zijn dan 
ook per direct op zoek naar een nieuwe collega die vanaf 1 mei fulltime ons team wil komen 
versterken. De vacature zal binnenkort officieel worden uitgezet, waarna we hopelijk snel een 
nieuwe collega kunnen verwelkomen. Tot die tijd gaan we op zoek naar een tussenoplossing voor 
de laatste weken van het schooljaar. Mocht daarover informatie te melden zijn, dan zullen we per 
mail informeren. 
 

Juffrouw Hanneke (intern begeleider) tijdelijk afwezig 
Juffrouw Hanneke, onze intern begeleider, zal ongeveer 2 maanden afwezig zijn. Aanstaande 
maandag wordt zij geopereerd waarna zij moet revalideren. Op dit moment zijn we bezig om een 
vervanger (interim intern begeleider) voor haar te vinden, zodat de zorg op school voortgezet kan 
worden. Als hierover nieuws te melden is, dan laten we het u weten. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tevredenheidpeiling ouders, leerkrachten en leerlingen groep 6 t/m 8 
Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidpeiling gehouden onder de ouders, leerkrachten 
en leerlingen van onze school. In de komende periode ontvangt u een mail met daarin een link naar 
de tevredenheidpeiling van onze school. Door op de link te drukken komt u in een omgeving, waarin 
digitaal een aantal vragen kunt beantwoorden. De resultaten van de tevredenheidpeiling worden 
(indien nodig) verwerkt in een plan van aanpak dat besproken zal worden met de MR.  
 

Pasen 
Op donderdag 1 april vieren we het Paasfeest op Stella Nova. We starten deze dag met een door 
de kinderen zelf meegebracht ontbijt. Het ontbijt vindt plaats in de Unit en ‘bubbel’ van uw kind. Dit 
jaar kan er vanwege de richtlijnen ook geen gezamenlijke Paasviering binnen de school gehouden 
worden. Elke Unit besteedt daarom zelf (in hun eigen ‘bubbel’ binnen de Unit) aandacht aan het 
Paasfeest en het Paasverhaal. Er zal deze ochtend ook nog een bijzondere activiteit voor de 
leerlingen worden verzorgd. Meer informatie volgt nog vanuit de werkgroep. Let op: alle leerlingen 
zijn deze dag om 12.00 uur vrij!  
 

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 € 20,-. De overblijfbijdrage is €30,-. Beide   
bedragen (in totaal dus € 50,- 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!  
 

Avond4daagse 
Van de organisatie van de Avond4daagse hebben wij te horen gekregen dat er dit jaar een alterna-
tieve Avond4daagse wordt georganiseerd. Wij zullen dus niet als school deelnemen aan de Avond-
4daagse. Meer informatie over de Avond4daagse vindt u in de bijlage bij deze mail. 
 

Nieuws vanuit de MR 
Afgelopen maandagavond heeft de MR een overleg via Teams gehad. Daarbij is o.a. gesproken 
over de heropening van de school, de communicatie vanuit school tijdens calamiteiten en het 
gebruik van communicatiemiddelen, de formatie van komend schooljaar en de activiteiten die de 
komende periode ingepland staan. Daarnaast is het voorstel over de ontwikkelgesprekken bespro-
ken en is de MR akkoord gegaan met de opzet die u eerder in deze nieuwsbrief hebt kunnen lezen. 
Het volgend overleg staat gepland voor maandag 10 mei. Dan zullen o.a. de Cito resultaten van 
deze periode besproken en geanalyseerd worden. 
 

Aanwezigheid School Maatschappelijk Werker (SMW-er)  
 

 
   

  

 
Diana van Gemert  
T  06-52077357 

  

Ik ben elke maandagochtend op school. Het inloopspreekuur is van 9 tot 10 uur. We hebben ervoor 
gekozen dat ouders naar binnen kunnen als alle leerlingen al binnen zijn. Graag verzoeken we jullie 
wel op het schoolplein afstand te houden van anderen. Mocht je liever zelf niet de school inkomen, 
dan ben ik telefonisch bereikbaar op: 06-52077357. 
  

Met vriendelijke groet, Diana van Gemert 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Nieuws uit Unit 1  
Nieuwe leerlingen 
De afgelopen weken zijn er weer nieuwe leerlingen ingestroomd in Unit 1. We willen Fréderique, 
Megan, Tess, Milou, Fender, Zayne en Lizzy en hun ouders welkom heten op IKC Stella Nova. We 
wensen onze nieuwe leerlingen veel plezier en succes toe op onze school!  
 

Juffrouw Anita stelt zich voor 
Mijn naam is Anita Smits, ik ben 64 jaar. Vanaf januari ben ik juf Mandy  
komen vervangen; zij is toen met zwangerschapsverlof gegaan. Ik kom  
uit Eindhoven, heb daar mijn opleiding gevolgd en ben daarna enkele  
jaren in Nuenen gaan werken. Via Houten (waar mijn 2 dochters zijn  
geboren), ben ik in Zoetermeer terecht gekomen (mijn man werkte in  
Utrecht maar kreeg vervolgens een baan in Leidschendam). 
Ik woon hier nu ruim 23 jaar en ben vanaf dat moment werkzaam bij de  
Unicoz, waarvan het merendeel op IKC de Floriant. Ik heb veel ervaring  
in groep 3, 4 en 5, maar nog meer bij de kleuters, waar mijn hart ligt. Vorig  
jaar ben ik ziek geworden, maar ben vanaf mei gaan re-integreren op de  
Oostwijzer; deze periode heb ik goed en positief afgesloten. Om juf Mandy  
zo goed mogelijk te kunnen vervangen heb ik tot de kerstvakantie 1 dag per week meegelopen en 
ook tijdens de sluiting van de scholen heb ik de noodopvang gedraaid om zoveel mogelijk kinderen 
te leren kennen. Ik vind het erg fijn op deze school; aardige collega’s en superleuke, enthousiaste 
kinderen. Ik ga elke keer met plezier naar mijn werk en voel me er nu al thuis. Het is vreemd dat ik, 
door het Coronavirus nog niet met jullie, ouders, heb kunnen kennismaken, maar dat zal binnenkort 
hopelijk zeker gaan gebeuren! Juf Anita 
 

Thema; Boodschappen doen  
Het thema waar de leerlingen in Unit 1 aan werken is het thema ‘boodschappen doen’. De thema-
hoek is een echte winkel waarin de kinderen kunnen spelen. De leerlingen van Unit 2 maken prijs-
kaartjes waarmee de andere leerlingen van groep 1 kunnen spelen. Ook worden er boodschappen-
wagentjes en boodschappentassen beplakt met boodschappen uit folders. We wensen de leerlingen 
veel leerplezier toe bij dit thema dat duurt tot aan de Meivakantie. 
 

Overstap van de instroomgroep naar de basisgroepen 
In de afgelopen weken zijn de eerste leerlingen, die vanaf het begin van het schooljaar in Unit 1 
gestart zijn, vanuit de instroomgroep overgestapt naar de basisgroepen van Unit 1. Ook al is dit voor 
sommige leerlingen een behoorlijke verandering, ze zijn al helemaal gewend om in hun nieuwe 
basisgroep te zitten. Doordat ze rustig in de instroomgroep hebben kunnen wennen aan de Unit en 
de andere kinderen, hebben ze nu een fijne overstap kunnen maken naar de basisgroepen. 
 

Nieuws uit Unit 2  
Kluisjes 
De afgelopen weken hebben de leerlingen van Unit 2 geen gebruik gemaakt van de kluisjes en 
bewaarden ze hun jassen, tassen en schoenen in hun eigen kring of op de tribunetrap. Omdat we 
niet weten hoe lang we moeten werken volgens de nu geldende richtlijnen, hebben de leerkrachten 
van Unit 2 ervoor gekozen om een nieuwe indeling te maken van de kluisjes. Hierdoor kunnen we 
de kluisjes gewoon gebruiken zonder dat de leerlingen van Unit 2 uit hun ‘bubbel’ komen. U kunt 
zich voorstellen dat hierdoor de kringen ook weer een stuk beter te gebruiken zijn. Mochten de 
richtlijnen veranderen, dan zullen we opnieuw bepalen hoe we de kluisjes het beste kunnen 
gebruiken.  
 

Extra hulp in Unit 2 
Op dit moment hebben wij in Unit 2 wat extra hulp van onze Remedial Teacher Marga Ekkelen-
kamp. Zij zal binnen de Unit op vaste tijden, in overleg met de leerkrachten, kleine groepjes 
leerlingen begeleiden. Dit is voor ons en de kinderen een fijne aanvulling op de schooldagen. 
Doordat Marga in Unit 3 enkele leerlingen begeleidt is zij voor ons op school een bekende.  
 

Thema: Lente 
De komende weken werken de leerlingen van Unit 2 aan het thema Lente. Ze hebben een eigen 
moestuin gezaaid (of gaan dat binnenkort nog doen) en ook de creatieve lessen staan in het teken 
van de Lente. Volgende week maandag komt een imker een buitenles geven over bijen. 
 



 
 

 

Buiten gym i.v.m. Tweede kamer verkiezingen  
Volgende week is de gymzaal naast onze school gesloten vanwege de Tweede Kamerverkiezingen. 
Hierdoor kunnen we die week niet gymmen in de gymzaal. Als het weer goed genoeg is (behalve 
als het regent), dan gymmen alle groepen buiten. Zorgt u ervoor dat uw kind dinsdag en woensdag 
sportkleding mee naar school neemt die warm genoeg is om buiten te gymmen? 
 
Nieuws uit Unit 3  
Groep 7 en 8: Week van het geld 
Volgende week is het de week van het geld. De leerlingen van groep 7 en 8 zullen een digitale 
gastles volgen over alles wat met geld te maken heeft. Via een webcam kan de gastspreker de 
groepen zien, de leerlingen volgen de presentatie via het digibord. De groepen krijgen gescheiden 
van elkaar dezelfde gastles. We wensen hen veel plezier toe! 
 

Groep 7: Theoretisch verkeersexamen op woensdag 31 maart 
Op woensdag 31 maart doen de leerlingen van groep 7 theoretisch verkeersexamen. De 
verkeerslessen op school hebben ervoor gezorgd dat de leerlingen op de hoogte zijn van de 
verkeersregels. Ook kennen ze de betekenis van alle verkeersborden. U krijgt via de mail nog extra 
informatie over het verkeersexamen. Helpt u uw kind goed voor te bereiden op het examen? 
 

Buiten gym i.v.m. Tweede kamer verkiezingen  
Volgende week is de gymzaal naast onze school gesloten vanwege de Tweede Kamerverkiezingen. 
Hierdoor kunnen we die week niet gymmen in de gymzaal. Als het weer goed genoeg is (behalve 
als het regent), dan gymmen alle groepen buiten. Zorgt u ervoor dat uw kind dinsdag sportkleding 
mee naar school neemt die warm genoeg is om buiten te gymmen? 
 

 
Agenda voor de komende weken: 
 

 

Datum Activiteit 

Woensdag 10 maart 2021 Nieuwsbrief 5 

Maandag 15 maart 2021 Meester Eelco afwezig 
Unit 2 krijgt een buitenles over bijen 

Dinsdag 16 maart 2021 Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg 
Buiten gym groep 3 t/m 8 

Woensdag 17 maart 2021  

Donderdag 18 maart 2021  

Vrijdag 19 maart 2021  

Maandag 22 maart 2021 Meester Eelco afwezig 

Dinsdag 23 maart 2021  

Woensdag 24 maart 2021  

Donderdag 25 maart 2021  

Vrijdag 26 maart 2021  

Maandag 29 maart 2021 Meester Eelco afwezig 

Dinsdag 30 maart 2021  

Woensdag 31 maart 2021 Theoretisch verkeersexamen groep 7 

Donderdag 1 april 2021 Paasviering; alle leerlingen vrij om 12.00 uur 

Vrijdag 2 april 2021 Goede Vrijdag; alle leerlingen zijn vrij! 

Maandag 5 april 2021 2e Paasdag; alle leerlingen zijn vrij! 

Dinsdag 6 april 2021  

Woensdag 7 april 2021 Nieuwsbrief 6 

Donderdag 8 april 2021  

Vrijdag 9 april 2021  

 


