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Algemeen 
 

 
Werkzaamheden aan ons gebouw 
Vanuit de gemeente is al een aantal keren een overleg ingepland in verband met werkzaamheden 
die in de (nabije) toekomst in ons gebouw plaats moeten gaan vinden. U moet hierbij denken aan 
verbetering van klimaatsysteem in alle ruimtes van ons gebouw, herstelwerkzaamheden aan het 
plafond en ander onderhoud. De werkzaamheden die staan ingepland, moeten worden uitgevoerd. 
In overleg met de gemeente proberen we de werkzaamheden dan ook zorgvuldig in te plannen en 
uit te laten voeren, waarbij we proberen voor iedereen zo min mogelijk overlast te veroorzaken.  
 

Op dit moment weten we nog niet wanneer er werkzaamheden ingepland worden. Zodra we hier-
over meer informatie hebben zullen we u dit laten weten. Wat in de overleggen duidelijk is gewor-
den, is dat de vakantieperiodes de meest gunstige periodes zijn om de werkzaamheden uit te 
voeren. Omdat de KDV en de BSO gewoon open zijn in de vakanties, proberen we alles goed te 
plannen en organiseren en u ruim van te voren en zo goed mogelijk van de werkzaamheden en 
eventuele wijzigingen op de hoogte te brengen. We hopen u hiermee alvast voldoende te hebben 
geïnformeerd. 
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Opvang 

 
  

 
Algemeen 
Nieuwe kinderen 
Graag verwelkomen wij op babygroep 2 Lucas. Op babygroep 1 willen wij Lars en Noud een warm 
welkom heten. 
 

Personeel 
Kayleigh zwanger 
Blij en verrast willen wij u mededelen dat Kayleigh op Peutergroep 1 zwanger is van haar tweede 
kind. Wij wensen Kayleigh een plezierige zwangerschap. Kayleigh is rond eind juli uitgerekend. We 
zijn druk bezig om te kijken hoe we haar verlof kunnen gaan opvangen. Zodra wij nieuws hebben 
informeren wij u hierover. 
 

BHV 
Twee weken geleden zijn Halima, Carola, Danielle en Marjolijn op herhaling BHV geweest. Ze 
hebben hun certificaat weer verlengd. 
 

Nieuwe collega 
Per 2 maart komt Sanne ons team versterken. Sanne zal op alle groepen werkzaam zijn. Hieronder 
stelt zich aan u voor. 
 

Beste ouder(s), 
 

Mijn naam is Sanne van der Togt, ik ben 30 jaar en woon in  
Zoetermeer. Na mijn opleiding SPW Niveau 3 ben ik inmiddels  
al bijna 11 jaar met veel plezier werkzaam in de kinderopvang.  
De laatste 10 jaar ook bij hetzelfde bedrijf. Naast mijn werk ben  
ik veel met vriendinnen. We plannen vaak stedentripjes of zijn  
samen onder het genot van een hapje en drankje. 
 

Per 2 maart as. kom ik graag het team van IKC Stella Nova  
versterken. Partou is niet geheel onbekend voor mij. Van 2008  
tot 2009 heb ik mogen stage lopen bij De blauwe Bever. Toen  
nog onder de naam van SKON in Den Haag. De kleinschalig- 
heid, huiselijke groepen en het werken in een klein team (binnen  
Zoetermeer) spreken mij erg aan omdat we op deze manier  
de kinderen veel aandacht en vertrouwen kunnen geven.  
 

Ik stel mij graag binnenkort nog persoonlijk aan jullie voor. 
 

Groetjes Sanne  

 

Unit 0 
Taalontwikkeling 
We zijn nog volop bezig met het thema leven op Zuid- en Noordpool. We hebben veel geknutseld, 
gezongen en veel verhaaltjes gelezen. We hebben tussendoor de Nationale voorlees dagen gehad. 
Kinderen van Unit 2 hebben met veel plezier voorgelezen en ook iemand van de bibliotheek is langs 
geweest. We zijn veel te weten gekomen over het leven op Zuid- en Noordpool. Het volgende thema 
is kunst, we gaan weer een hoop nieuwe dingen leren en ontdekken. 
 

Kamishibai 
In verband met de Nationale voorleesdagen is er een bibliothecaresse langs geweest om een 
verhaaltje te vertellen. Dit is gedaan in een vorm van Japans verteltheater. Kamishibai ontstond in 
Japanse(Boeddhistische Tempels) in de 12e eeuw. Monniken gebruikten bij Kamishibai zogeheten 
emaki (rol posters met een afbeelding) om verhalen te vertellen met een moraal aan een (meestal) 
ongeletterd publiek. 
 

 
 
 



 
 

 

Eigen speelgoed 
Speelgoed is een middel om te spelen. Door uit te proberen, te ontdekken en te herhalen verwerven 
kinderen vaardigheden. Het speelgoed dat bij ons aanwezig is, is leeftijd gerelateerd. Op elke groep 
wordt het speelgoed op leeftijd aangeboden. Wij willen u daarom nogmaals vragen om geen 
speelgoed aan uw kind mee te geven. Het speelgoed dat meegenomen wordt kan voor een ander 
kind juist angst opwekken. Ook vinden de kinderen het lastig om het speelgoed dat van huis is 
meegenomen weer op te ruimen. De kinderen worden hier erg onrustig en verdrietig van. We hopen 
op uw begrip en medewerking. 

 
  



 
 

 

Onderwijs 
 
 
 

Bedankt voor uw begrip en uw steun! 
Op donderdag 23 en vrijdag 24 januari hebben we voor het eerst dit schooljaar aan de ouders van 
Unit 1 moeten vragen of zij hun kind(eren) een dag thuis wilden houden. Het lukte ons die dagen 
niet om vervanging te vinden en alle kinderen naar school toe te laten gaan. We proberen dit soort 
situaties zoveel mogelijk te voorkomen, maar in dit geval ging dat helaas niet. Met dit bericht willen 
we de ouders van Unit 1 bedanken voor hun begrip en voor het meedenken met ons. Het is fijn om 
te weten dat ouders, als we echt geen andere oplossing meer hebben, begrip hebben voor de 
situatie. Dat geeft rust binnen ons team van leerkrachten! 
Daarnaast wilden we u ook bedanken voor uw steun tijdens onze ludieke actie tijdens de landelijke 
onderwijsstaking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. We voelden ons, na het uitrollen van het 
spandoek en het verhaal van de leerkrachten, heel erg gesteund door alle ouders en kinderen die 
letterlijk achter ons kwamen staan! Die steun waarderen we enorm! We hopen dat er ook in Den 
Haag naar de geluiden vanuit het onderwijs geluisterd blijft worden en dat er overgegaan wordt tot 
structurele veranderingen voor alle huidige leerlingen en kinderen in de toekomst. De basis begint in 
het basisonderwijs en om de basis goed neer teleggen is structureel meer geld en personeel nodig. 
Het gaat tenslotte om de toekomst van ons allemaal! Nogmaals dank voor jullie steun! 
 

Juffrouw Cheyenne komt ons team versterken 
Vanaf maandag 2 maart krijgen wij er een nieuw teamlid bij, juffrouw Cheyenne. Zij zal op maandag 
en donderdag in Unit 2 te vinden zijn. De afgelopen weken is juffrouw Cheyenne al regelmatig bij 
ons op bezoek geweest om rond te kijken in de Units. In de voorgaande jaren heeft ze gewerkt op 
de Oranjerie in Oosterheem en op een school in Nesselande. De afgelopen maanden heeft zij als 
invaller gewerkt op de Buut en nu wil ze graag ons Unitonderwijs ontdekken. Juffrouw Cheyenne zal 
tot aan de zomervakantie de leerlingen van Unit 2 begeleiden en instructies geven. Op donderdag 
neemt zij de basisgroep van juffrouw Hanneke over, omdat juffrouw Hanneke dan gym geeft. 
Meester Gerard kan dan op de donderdag directietaken binnen de school uitvoeren.  
 

Vrijdag 21 februari: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij! 
Op vrijdag 21 februari heeft het team van IKC Stella Nova onderwijs een studiedag. Alle leerlingen 
zijn deze dag vrij! De leerkrachten zijn deze dag gewoon op school en hebben overleg met elkaar, 
o.a. over de formatie voor komend schooljaar. 
 

Voorjaarsvakantie 
Van maandag 24 t/m vrijdag 28 februari is het Voorjaarsvakantie. Alle leerlingen zijn dan vrij! Op 
maandag 2 maart verwachten wij alle leerlingen weer terug op school. Alvast een fijne vakantie 
toegewenst!  
 

Nieuws vanuit de MR 
Op maandag 20 januari is de MR weer samengekomen. Het is eerste deel van het overleg was 
gezamenlijk met de Ouderraad en de Oudercommissie van de kinderopvang. We hebben onder 
meer stil gestaan bij de afgelopen kerstviering en de kerst high tea. Het vroegere tijdstip van de 
viering in de kerk is als positief ervaren door het team en er zal bekeken worden of dit in de 
toekomst ook aangehouden gaat worden. 
Maaike van Heukelum is afgelopen december gekozen tot nieuw lid van de oudergeleding en nam 
dit keer formeel deel aan het overleg van de MR. Tijdens de vergadering is nog even stil gestaan bij 
het besluit van het team om alleen op vrijdagmiddag 31 januari te staken. Verder hebben wij 
gesproken over de keuze voor wat betreft de CITO toets afname. Eelco en Hanneke zijn in overleg 
met de Unicoz over welke CITO toetsen verplicht zijn en waar afgeweken kan worden. Het is niet 
altijd zinvol om kinderen in iedere groep te toetsen op alle onderdelen. Uiteraard moeten leerlingen 
wel gevolgd worden, maar dit kan ook op andere manieren. 
Daarnaast heeft Eelco het Schooldocument en de begroting toegelicht aan de leden van de MR. Het 
schooldocument bevat de opbrengsten, tevredenheidpeiling en kwaliteitszorg, personeelsbeleid, 
financieel beleid en (meer-)jarenplan. En wederom is stilgestaan bij de verkeersveiligheid bij de 
school. Er komt een gesprek met de gemeente. 
 



 
 

 

Schoolfruit 
Elke week wordt er op onze school fruit bezorgd voor onze leerlingen. Soms kunnen wij dit fruit 
zonder problemen uitdelen, maar regelmatig is het handiger als het fruit gesneden wordt. De 
leerlingen eten het fruit daardoor beter dan wanneer we het niet kleingesneden aanbieden. We zijn 
daarom op zoek naar ouders die op dinsdag-, donderdag- en/of vrijdagochtend willen helpen met 
het snijden van het fruit. Hoe meer mensen helpen, hoe sneller het fruit klaar is voor de leerlingen! 
Er kan direct om 8.30 uur begonnen worden, verzamelplaats is in de keuken van onze school! 
 

Kijkt u van te voren welk fruit er aan de leerlingen wordt aangeboden. Op diverse plekken in de 
school hangt een blaadje met daarop het fruitaanbod van die week. Het komt voor dat er fruit 
geleverd wordt dat kinderen niet lusten. Wilt u er dan zelf voor zorgen dat uw kind(eren) iets anders 
mee naar school nemen? Het schoolfruit is iets extra’s dat wordt aangeboden en kan een vervanger 
zijn van het tussendoortje om 10.15 uur. 
 

Schoonmaakouders bedankt! 
Elke dag wordt de school schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. Toch blijven er plekken die  
weinig aandacht krijgen en die regelmatig worden schoongemaakt door een aantal ouders. Daar zijn 
wij erg blij mee! We willen deze ouders dan ook heel hartelijk bedanken dat ze komen helpen om de 
school een fijne, schone omgeving te laten zijn voor al onze kinderen! 
 

Gymkleding en gymschoenen 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind tijdens de gymles op dinsdagmiddag en/of donderdag goede 
gymkleding meeneemt en gymschoenen die geschikt zijn voor de gymzaal? We merken steeds 
vaker dat kinderen hun gymkleding en/of gymschoenen vergeten of dat de kleren / schoenen niet de 
juiste maat hebben. Goede gymkleding en gymschoenen verhogen de veiligheid tijdens de 
gymlessen! Alvast bedankt. 
 

Doosjes, wc-rollen en boterbakjes gevraagd 
De leerkrachten van Unit 2 en 3 zijn op zoek naar allerlei soorten doosjes, wc-rollen en boterbakjes 
voor de creamiddagen op school. Als u deze thuis heeft liggen, wilt u ze dan schoonmaken en 
geven aan één van de leerkrachten van Unit 2 of 3? Alvast bedankt! 
 

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! 
 

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 ouder- 
bijdrage is ook dit jaar € 30,-. De overblijfbijdrage is ook €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 (Unicoz onderwijsgroep). Alvast bedankt! 
 

Tot nu toe heeft al bijna 50% van alle ouders de ouder- en overblijfbijdrage betaald! 
 
 

Aanwezigheid School Maatschappelijk Werker (SMW-er)  
 

 
   

  
Lucas Verdoes  
T  06 116 256 41 
E  l.verdoes@schoolformaat.nl 
 
 

Ik ben de volgende dagen op school aanwezig: vrijdag 7 februari, maandag 10 februari, vrijdag 21 
februari, vrijdag 6 maart, maandag 9 maart, vrijdag 20 maart en maandag 23 maart. 
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Nieuws uit Unit 1  
Nieuwe leerlingen  
In deze periode starten er weer twee nieuwe leerlingen in Unit 1, Maysae en Lévi. Maysae is het 
zusje van Nour uit groep 2 en Lévi komt van onze opvang. We wensen onze nieuwe leerlingen en 
hun ouders veel plezier en succes toe op IKC Stella Nova! 
 

Screening leerlingen groep 2 door fysiotherapeut Melissa 
De leerlingen van groep 2 worden de komende weken gescreend door onze fysiotherapeut, juffrouw 
Melissa. De ouders van de leerlingen van groep 2 hebben hierover een brief ontvangen. Door een 
aantal oefeningetjes te doen met de leerlingen, wordt gekeken of de motorische ontwikkeling goed 
gaat. De screening vindt onder schooltijd plaats op school. 
 

Stagiaire in Unit 1 
Deze week is juffrouw Kara begonnen met haar stage in Unit 1. Juffrouw Kara zit op de PABO en 
zal een aantal activiteiten uitvoeren en instructies geven aan de leerlingen. Natuurlijk gebeurt dit 
onder begeleiding van de leerkrachten van Unit 1. We wensen juffrouw Kara veel plezier en succes 
toe op IKC Stella Nova. 
 

Nieuws uit Unit 2  
Kijkmiddag op 19 februari 2020 
De afgelopen weken hebben de leerlingen van Unit 2 met het thema ‘Noordpool – Zuidpool’ 
gewerkt. Zij hebben verschillende activiteiten gedaan die met dit thema te maken hebben. Op 
woensdag 19 februari zal direct na schooltijd het thema worden afgesloten met een tentoonstelling. 
Ouders kunnen direct na schooltijd (12.15 uur) komen kijken wat de leerlingen gedaan en gemaakt 
hebben. U bent van harte welkom! 
 

Groep 4: drama les op dinsdag 11 februari 2020 
Op dinsdag 11 februari krijgen de leerlingen van groep 4 een les drama. De les zal worden gegeven 
door een leerkracht die gespecialiseerd is in het geven van dramalessen. We wensen de leerlingen 
alvast veel plezier toe! 
 

Groep 4: Gerart Kamphuis op bezoek 
De leerlingen van groep 4 krijgen 3 weken achter elkaar teken- en schilderles van Gerart Kamphuis. 
Deze kunstenaar geeft elk schooljaar leuke en inspirerende lessen aan alle groepen 4 van Zoeter-
meer. De lessen worden gegeven op maandag 10 en 17 februari en op maandag 2 maart. We 
wensen de leerlingen van groep 4 alvast heel veel plezier toe! 
 

Nieuws uit Unit 3  
Groep 6 t/m 8: Bovenbouwfeest op donderdag 20 februari 2020 
Elk jaar wordt er voor de leerlingen van de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) een bovenbouwfeest 
georganiseerd door de leerlingen van groep 8. Dit jaar wordt het bovenbouwfeest gehouden op 
donderdag 21 februari. U krijgt in de komende weken meer informatie via de mail! 
 

Stagiaire in Unit 3 
Deze week begint meester René met zijn stage in Unit 3. Meester René zit op de PABO en zal een 
aantal activiteiten uitvoeren en instructies geven aan de leerlingen. Natuurlijk gebeurt dit onder 
begeleiding van de leerkrachten van Unit 3. We wensen meester René veel plezier en succes toe 
op IKC Stella Nova. 
 

Groep 6 en 8: drama les op dinsdag 11 februari 2020 
Op dinsdag 11 februari krijgen de leerlingen van groep 6 en 8 een les drama. De les zal worden 
gegeven door een leerkracht die gespecialiseerd is in het geven van dramalessen. We wensen de 
leerlingen alvast veel plezier toe! 
 

Groep 7: JGZ onderzoek op vrijdag 7 en donderdag 13 februari 2020 
Op vrijdag 7 en donderdag 13 februari worden de leerlingen van groep 7 onderzocht door de JGZ. 
Dit onderzoek is het laatste onderzoek dat start bij de bezoeken aan het consultatiebureau als 
kinderen net geboren zijn. Het onderzoek vindt plaats op school, ouders van groep 7 hebben 
hierover informatie ontvangen via de mail. 
 

 
 
 



 
 

 

Groep 8: Adviesgesprekken op maandag 10, dinsdag 11 of woensdag 12 februari 
Binnenkort krijgen alle ouders van de leerlingen van groep 8 een digitale uitnodiging voor het 
inplannen van een adviesgesprek. De adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 worden 
ingepland op maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 februari. Tijdens het adviesgesprek worden 
de resultaten van het NIO onderzoek en de laatste Cito toetsen besproken. Met elkaar wordt een 
definitief schooladvies voor Voortgezet Onderwijs bepaald. Ook worden de gegevens in het 
Onderwijskundig Rapport (OKR) gecontroleerd en waar nodig aangepast. Daarna wordt het OKR 
definitief gemaakt. Aan het eind van het adviesgesprek ontvangen de ouders een brief met daarop 
een code. Met deze brief en het ingevulde aanmeldingsformulier kan het kind bij de school voor 
Voortgezet Onderwijs worden aangemeld. Pas dan kan het OKR door die school worden bekeken. 
Wij raden u aan uw kind voor woensdag 1 maart aan te melden!   
 
 

Agenda voor de komende weken: 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 5 februari 2020 Nieuwsbrief 6 

Donderdag 6 februari 2020 Meester Eelco afwezig 

Vrijdag 7 februari 2020 Onderzoek JGZ groep 7 

Maandag 10 februari 2020 Adviesgesprekken groep 8 
Juffrouw Laura in Unit 3 
Teken- / schilderles groep 4 

Dinsdag 11 februari 2020 Adviesgesprekken groep 8 
Dramales groepen 4, 6 en 8 

Woensdag 12 februari 2020 Adviesgesprekken groep 8 
Meester Filemon in Unit 3 

Donderdag 13 februari 2020 Meester Eelco afwezig 
Onderzoek JGZ groep 7 

Vrijdag 14 februari 2020 Juffrouw Hanneke D. afwezig, juffrouw Rebecca vervangt 

Maandag 17 februari 2020 Juffrouw Hanneke D. afwezig, meester Eelco vervangt 
Teken- / schilderles groep 4 

Woensdag 19 februari 2020 12.15 uur Kijkmiddag Unit 2 

Donderdag 20 februari 2020 Meester Eelco afwezig 
19.00 uur Bovenbouwfeest (groep 6 t/m 8) 

Vrijdag 21 februari 2020 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

Maandag 24 februari 2020 t/m 
vrijdag 28 februari 2020 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 2 maart 2020 Alle leerlingen weer naar school! 
Juffrouw Manouk afwezig, meester Eelco vervangt 

Dinsdag 3 maart 2020 19.30 uur MR & OR overleg 

Woensdag 4 maart 2020 Nieuwsbrief 7 

Donderdag 5 maart 2020 Meester Eelco afwezig 

 


