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Algemeen 
 
1 jarig bestaan IKC Stella Nova! 
Afgelopen woensdag bestond IKC Stella Nova alweer 1 jaar! We hebben met alle kinderen ons 1 
jarig bestaan gevierd. In de ochtend kwamen alle kinderen verkleed in sterrenoutfit naar school. Bij 
de ingang konden de kinderen met elkaar als echte ‘sterren’ op de foto. Aan het eind van de 
ochtend verzamelden alle kinderen zich in het centrale deel van ons gebouw. Daar werd het Stella 
Nova lied gezongen en kregen de kinderen taart. Want als je jarig bent dan vier je dat met taart! Ook 
werd er een film afgespeeld waarop de kinderen van Stella Nova vertelden over Stella Nova. Deze 
film is gemaakt door de OR. We hopen binnenkort een link te kunnen sturen waarop ook u de 
gemaakte film kunt bekijken.  
 

Minibieb van IKC Stella Nova 
Op de laatste vrijdag voor de herfstvakantie is de Kinderboekenweek feestelijk afgesloten met de 
onthulling van de minibieb in onze school. Deze prachtige kast is gemaakt door Raymond (timmer-
werk) en Jennifer (schilderwerk), de ouders van Julia en Seth, en biedt plek aan boeken en sloffen. 
De minibieb staat bovenaan de trap bij binnenkomst van het gebouw. In de minibieb staan kinder-
boeken (voor alle leeftijden) die de kinderen naar huis kunnen meenemen of lenen. Ook kunnen zij 
boeken van thuis hierin zetten om weer door te geven aan andere kinderen. Zo stimuleren we dat er 
(voor)gelezen wordt zonder zelf boeken te moeten kopen. Dus, heb je thuis nog boeken staan die je 
allang uit hebt en ook niet meer gaat lezen, neem ze mee naar school en zet ze in de minibieb. Kijk 
dan gelijk of er mooie boeken in staan die je zelf nog graag zou willen lezen of voorgelezen krijgen. 
We wensen iedereen veel leesplezier! 
 

En dan zit er onderin de minibieb nog een lade voor sloffen/pantoffels/binnenschoenen die je kan 
gebruiken als je zelf geen sloffen hebt. We hebben namelijk allemaal sloffen/pantoffels/binnen-
schoenen aan op school. Heb je zelf sloffen of binnenschoenen over (omdat ze bijvoorbeeld te klein 
zijn) en zouden die nog goed gebruikt kunnen worden door een ander kind, stop ze dan in een zak 
met de maat erop in de lade. Zo houden we allemaal warme voeten! 
 

Woensdag 2 november 2016: Studiedag KiVa 
Op woensdag 2 november heeft het team van IKC Stella Nova een studiedag. Alle leerlingen zijn op 
deze dag vrij van school. Als u voor deze dag opvang wilt hebben, dan kunt u hiervoor contact 
opnemen met Angelique van de opvang.  
Op deze 2e studiedag gaat het team weer aan de slag met de methode KiVa. Op donderdag 27 
oktober is met de leerlingen een start gemaakt met de lessen van KiVa. Tijdens de studiedag 
worden de eerste ervaringen met elkaar gedeeld en krijgt het team meer informatie over het   
gebruik van KiVa.  
 

Vrijdag 11 november: Nationaal Schoolontbijt 
Op vrijdag 11 november doet IKC Stella Nova mee aan het Nationaal Schoolontbijt. IKC Stella Nova 
doet mee aan het Nationaal Schoolontbijt om extra aandacht te geven aan het belang van een goed 
ontbijt als start van de dag. Op deze dag hoeven de kinderen niet thuis te ontbijten, omdat we dat 
met z’n allen op IKC Stella Nova doen. Wilt u meer informatie over het Nationaal Schoolontbijt, dan 
kunt u dit vinden op www.schoolontbijt.nl.  
 

Dinsdag 22 november 2016: Fotograaf 
Op dinsdag 22 november verwachten wij de fotograaf op IKC Stella Nova. Alle kinderen worden op 
deze dag gefotografeerd. Meer informatie volgt, maar de datum kunt u alvast in uw agenda noteren. 
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Opvang 
 

Uitbreiding BSO 
Vorige week zijn de ouders van de opvang al geïnformeerd over de lopende uitbreiding op de BSO. 
Afgelopen maandag hebben we vanuit de gemeente gehoord dat ze akkoord zijn met deze uitbrei-
ding die vanaf 31-10 mag gaan plaats vinden. We breiden uit met 1 BSO groep met 20 kindplaat-
sen. In eerste instantie gaat deze groep op dinsdag en donderdag open. Halima wordt de vaste 
pedagogisch medewerker van deze groep. Samen met de kinderen zijn wij druk bezig om drie 
nieuwe groepsnamen te verzinnen. We hopen dit gauw bekend te kunnen maken. Het inspectie-
rapport van de GGD vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 

Vervanging Daniëlle 
Gisteren was de laatste werkdag van Danielle op de babygroep. Ze gaat genieten van haar verlof en 
zal rond half maart terug keren. Bianca Klijn gaat haar vervangen en stelt zichzelf hieronder graag 
aan u voor. 

Beste ouders van IKC Stella Nova,  

Mijn naam is Bianca Klijn ben 38 jaar en heb een zoon van(alweer) bijna 13 jaar waar ik super trots 
op ben. Per 31 oktober zal ik werkzaam zijn op de babygroep, daarmee vervang ik Danielle tijdens 
haar zwangerschapsverlof. Zelf ben ik al 17 jaar werkzaam bij Partou De tol te Leidschendam. 
Ooit ben ik begonnen bij mensen thuis om op hun kinderen te passen, dat heb ik 8 jaar lang gedaan 
met veel plezier. Daarna heb ik op een sportschool in Den Haag de kinderopvang gedaan, terwijl 
ouders aan het sporten waren. Hierna heb  ik besloten dat dit beroep wel erg leuk was en heb toen 
de 4 jarige opleiding LKC  gedaan te Leiden. 
Door de jaren heen heb ik meerdere cursussen gevolgd zoals: beweegkriebel-/ voorleescoach en 
BHV. Voorlezen is een van mijn favoriete bezigheden, gewoon gezellig helemaal opgaan in het 
boek/verhaal. Voor de zomervakantie heb ik al bij Stella Nova mogen invallen, en had het erg naar 
mijn zin. Hierdoor ben ik beter bekend geworden met het IKC, wat ik erg leuk en leerzaam vind. 
Dus toen ik werd gevraagd om tijdelijk bij Stella Nova te komen werken heb ik natuurlijk "ja" gezegd. 

 

Ik kijk er erg naar uit. Tot dan. Groetjes Bianca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Onderwijs 
 
 

Thema van Kind op maandag 
In de komende weken lezen we met de kinderen de verhalen over koning Saul en David. Met de 
kinderen gaan we aan de hand van de verhalen in gesprek over thema's die van alle tijden zijn. 
Over kwetsbaarheid en overleg, over hulp zoeken en vluchten, over wat je doet als je een conflict 
hebt. Bij de verhalen over koningschap gaat het er over wat echt "koninklijk" is.  
 

Op de maandagen luiden we altijd weer met veel plezier het komende weekthema in, op de andere 
dagen starten we de dagen zoals gewoonlijk met de Bijbelverhalen en wat we daaruit kunnen leren.  
Wellicht dat u ook met uw kinderen daar nog eens over in gesprek kunt gaan. 
 

Donderdag 10 november 2016: Studiedag directeuren Unicoz 
Op donderdag 10 november hebben de directeuren van de Unicoz een studiedag. Meester Eelco is 
op deze dag niet aanwezig op school. Als u een vraag hebt, kunt u hiermee terecht bij juffrouw Han-
neke, juffrouw Hester of meester Gerard. 
 

Geen schoolmelk na elke vakantie 
In de week na elke vakantie is er op maandag en dinsdag nog geen schoolmelk. Op woensdag 
wordt aan de leerlingen die zich voor schoolmelk hebben aangemeld weer melk of optimel uitge-
deeld. Op maandag en dinsdag na elke vakantie moet u dus zelf iets te drinken meegeven voor in 
de ochtend en tijdens de lunchpauze. 
 

Nieuws uit Unit 1 
Nieuwe leerlingen in Unit 1 
Deze week zijn Dermayne, Ivan en Maryam begonnen in Unit 1. Binnenkort wordt Nine 4 jaar en 
komt ze voor het eerst echt naar school. We wensen Dermayne, Ivan, Maryam, Nine en hun ouders 
veel plezier toe op onze school! 
 

Nieuw thema: onderweg 
Het thema waaraan de leerlingen de komende weken gaan werken, is het thema ‘onderweg’. De 
kinderen van Unit 0 en de leerlingen van Unit 1 zullen allerlei activiteiten doen die met het thema te 
maken hebben.  
 

Letter van de week: de letter -v van ‘vervoer’  
De letter van de week die hoort bij het thema ‘onderweg’ is de letter -v van ‘vervoer’. De leerlingen 
gaan de komende weken op zoek naar woorden met de letter -v.  
 

Schoenen aan en uitdoen 
Veel leerlingen in Unit 1 kunnen zelf hun schoenen aan en uitdoen. Dat vinden we geweldig om te 
zien. Meestal hebben deze leerlingen schoenen aan die makkelijk los en vast te maken zijn, bijvoor-
beeld door klittenband. Andere leerlingen kunnen al zelf hun veters strikken! Graag willen we aan 
ouders vragen om hun kind(eren) schoenen aan te laten trekken die makkelijk los en vast te maken 
zijn. Dat is voor uw kind(eren) fijn en ook voor de leerkrachten. Daarnaast willen we u vragen of u 
wilt oefenen met het strikken van veters. Op de volgende website staan tips om uw kind(eren) aan 
te leren hun veters te strikken: http://www.oudersvannu.nl/schoolkind/5-jaar/ontwikkeling-
opvoeden/ontwikkeling-ontwikkeling-opvoeden/hoe-leer-je-je-kind-veters-strikken. Alvast bedankt 
voor uw moeite! 
 

Knopen gevraagd! 
De leerkrachten van Unit 1 zijn op zoek naar knopen. Allerlei soorten en maten knopen zijn van 
harte welkom. De knopen worden voor verschillende activiteiten gebruikt. U kunt de knopen 
inleveren bij een van de leerkrachten van Unit 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oudersvannu.nl/schoolkind/5-jaar/ontwikkeling-opvoeden/ontwikkeling-ontwikkeling-opvoeden/hoe-leer-je-je-kind-veters-strikken
http://www.oudersvannu.nl/schoolkind/5-jaar/ontwikkeling-opvoeden/ontwikkeling-ontwikkeling-opvoeden/hoe-leer-je-je-kind-veters-strikken


 
 

 

 
 
 
 
 

Nieuws uit Unit 2 
Verslag van het volleybaltoernooi door Nikki Pouwels 
Ik was met Semir, Mateo, Jasmin, Destiny en Lars bij het volleybal toernooi. Het was heel gezellig. 
We hebben veel samen gedaan. We hebben helaas niets gewonnen. Maar voor twee lessen 
volleybal bij gym vond ik het wel goed gaan. We hebben één keer gelijk gespeeld. Maar dat was 
dan ook een heel spannende wedstrijd. Verder hebben we verloren. We waren wel heel positief.  
Helaas was er ook iets minder fijns. Mijn volleybalcollega / goede vriendin Jasmin had haar arm uit 
de kom. Gelukkig ging hij er snel weer in en kon ze verder spelen. Naast dat we volleybal deden, 
hebben we ook tafelvoetbal gespeeld. Ook dat was heel gezellig. Aan het einde kregen we nog een 
tasje met spulletjes mee. 
 

Van uw verslaggever: Nikki, volleybalster, deed mee aan het schoolvolleybaltoernooi. 
 

Groep 6: Op bezoek bij Stadsmuseum. 
Op dinsdag 1 november brengen de leerlingen van groep 6 een bezoek aan het Stadsmuseum. 
Daar krijgen zij les over ‘Professor Zoetestad’. De Tijdmachine van Professor Zoetestad is een spel 
dat kinderen meevoert door de geschiedenis van Zoetermeer. In de voorbereidende les op school, 
heeft een van onze leerkrachten het spannende verhaal vertelt van Professor Zoetestad die met zijn 
tijdmachine vast is komen te zitten in het verleden. De leerlingen maken onder andere kennis met 
ridder Aernt uit de Middeleeuwen, boterboer Bernardus Brinkers en verzetsheld John McCormick. 
De leerlingen gaan aan de slag met opdrachten, rebussen en raadsels die op het verhaal van 
Professor Zoetestad slaan. De leerlingen ontmoeten professor Zoetestad en maken leuke en 
leerzame opdrachten om hem en zijn tijdmachine terug te krijgen naar de huidige tijd. Het is een 
spannende ontdekkingstocht die de kinderen kennis laat maken met het museum en de 
geschiedenis van hun eigen omgeving. 
 

Groep 8: Een kijkje achter de schermen van het Stadstheater 
De leerlingen van groep 8 gaan op vrijdag 28 oktober een kijkje nemen achter de schermen van   
het Stadstheater. Samen met meester Gerard lopen de leerlingen naar het Stadstheater toe. In het 
stadstheater krijgen de leerlingen een rondleiding en mogen zij op plekken komen die normaal 
gesproken verboden zijn. We wensen de leerlingen van groep 8 veel plezier toe! 
 

Groep 8: Super8dag ONC Clauslaan op vrijdag 4 november 
Op vrijdag 4 november wordt op het ONC Clauslaan voor de leerlingen van groep 8 een super8dag 
georganiseerd. In de middag gaan de leerlingen samen met meester Gerard op bezoek bij het ONC 
Clauslaan. Daar zijn diverse workshops georganiseerd waaraan de leerlingen kunnen deelnemen. 
De leerlingen krijgen zo een beeld van het onderwijs op het ONC Clauslaan. In de loop van het 
schooljaar zullen ook de andere scholen voor V.O. worden bezocht. De leerlingen zijn op tijd weer 
terug op school. 
 

Groep 8: Belangrijke informatieavond Voortgezet Onderwijs verplaatst naar maandag 7 november 
De informatieavond over het Voortgezet Onderwijs. is verplaatst van dinsdag 8 november naar 
maandag 7 november. Tijdens de informatieavond vertelt meester Gerard over de procedure ver-
wijzing Voortgezet Onderwijs, de afname van de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs) 
en de scholen voor Voortgezet Onderwijs in Zoetermeer. Er zal ook een medewerker van het V.O. 
aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. De informatieavond begint om 19.00 uur en wordt 
gehouden in het centrale deel van de school. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Agenda voor de komende weken: 
 

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

Vrijdag 28 oktober 2016 
Juffrouw Annemarie afwezig, juffrouw Laura vervangt. 
 

Dinsdag 1 november 2016 
Juffrouw Annemarie afwezig, juffrouw Rebecca vervangt. 
Groep 6 op bezoek bij het Stadsmuseum. 
 

Woensdag 2 november 2016 
Studiedag KiVa; alle leerlingen zijn vrij! 
 

Maandag 7 november 2016 
15.15 uur Teamvergadering. 

19.00 uur Informatieavond Voortgezet Onderwijs groep 8. 
 

Woensdag 9 november 2016 
Nieuwsbrief 6. 
 

Donderdag 10 november 2016 
Meester Eelco afwezig i.v.m. studiedag voor directeuren. 
 

Vrijdag 11 november 2016 
Nationaal Schoolontbijt. 
11.00 uur Maandviering. 


