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Algemeen 
 

 

 
IKC vergadering op maandag 11 februari 2019.         
Op maandag 11 februari is er een IKC vergadering. Dit overleg vindt minimaal 2 keer per jaar plaats. 
Tijdens deze vergadering bespreken de Oudercommissie, de Ouderraad en de Medezeggenschaps-
raad een aantal zaken met elkaar, die onder andere te maken hebben met de organisatie van 
activiteiten binnen IKC Stella Nova. 
 

Opvang 
 
  

Personeel 
Afscheid Fatima 
Zoals velen van u misschien al weten is Fatima per Februari aan het werkt op de Jaaphoekdreef 
binnen een  vestiging van Partou. We wensen haar veel plezier en geluk toe. Fatima wil jullie middels 
deze weg allemaal bedanken voor de leuke attenties voor haar afscheid. 
 

Graag heten we Alejandra en Kayleigh nogmaals welkom! Beide collega’s zijn afgelopen week bij ons 
gestart en hebben hun eerste dagen positief ervaren. Ze voelen zich erg welkom op Stella Nova. 
 
Alejandra werkt op de BSO en stelt zich graag nog even aan jullie voor. 
 

Beste ouders of verzorgers,  
 

Mijn naam is Alejandra Navas Cortes en ik ben 22 jaar. Ik ben de 
nieuwe collega op de BSO. Soms zult u mij ook zien op het KDV. 
Gezellig! Aangenaam! Samen met mijn moeder woon ik in Zoetermeer. 
Ik studeer de opleiding pedagogisch medewerker niveau 4 op het MBO 
Rijnland in Alphen aan den Rijn. De opleiding die ik volg duurt 1,5 jaar. 
Ik heb mijn PW 3 diploma en daarnaast ook mijn BHV behaalt. Ik ben 
blij dat ik voor mijn opleiding op een super locatie mag meelopen en zo 
mijn opleiding kan gaan voltooien. Ik ben een harde werkster die graag 
doorzet en goed in teamverband kan werken, maar ik kan het ook 
zelfstandig goed redden. Vandaar dat werken en leren voor mij een 
ideale combinatie is, en daarom blij ben binnen Partou deze 
mogelijkheid te hebben gekregen. Daarnaast ben ik 
vriendelijk, motiverend en super leergierig.  
Het kind staat bij mij op nummer 1. Ik vind het mooi dat het kind 

spelenderwijs zijn ontwikkelingen kan stimuleren en ik ben trots ik dat uw kind een stukje mag 
meegeven. Ik ben er elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Tot dan! 

Nieuwsbrief 



 
 

 

Wij zijn blij u vertellen dat we een nieuwe collega hebben gevonden voor op de babygroep 2, haar 
naam is Maaike. Maaike heeft veel ervaring met kinderen, en heeft al eerder voor Partou gewerkt.    
We heten Maaike van harte welkom en wensen haar een plezierige tijd bij ons. 
 

Maaike stelt zich graag nader aan u voor. 
 

Beste ouders of verzorgers,  
Graag stel ik me via deze weg voor; ik ben Maaike Nunes Vas, per 1 maart ben ik werkzaam 
op kdv Willem Alexander plantsoen Zoetermeer. Sinds 3 jaar woon ik in Zoetermeer samen 
met mijn vriend Doménique en twee lieve jongens, Benji en Eli een tweeling van 8 jaar. 
Ik ben al 18 jaar werkzaam in de kinderopvang en heb met alle leeftijden gewerkt. Niks is 
leuker dan de kinderen een fijne dag te bezorgen met een lach op hun gezicht. 
In mijn vrije tijd zwem ik graag, ga ik lekker uit eten, heb ik gezellige avonden met vrienden 
en familie. Ik mag graag naar een goeie film/ serie kijken. Met zijn vieren erop uitgaan maakt 
het weekend compleet. Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan, tot snel. 
 
Personele bezetting babygroepen per 1 maart: 
 

Babygroep 1 
 

Babygroep 2 

Maandag:  Jaqueline en Kila Maandag:  Bianca en Maaike 

Dinsdag: Jaqueline en Kila Dinsdag:  Bianca, Rachida en Maaike 

Woensdag:  Jaqueline en Brenda Woensdag:  Rachida en Maaike 

Donderdag:  Brenda en Kila Donderdag:  Bianca en Maaike 

Vrijdag:  Brenda en Kila Vrijdag:  Rachida 

 
Nieuws uit de groepen 
Babygroepen 
 

Sissy, Claudia en Rachida hebben een programma samen gesteld om de taalontwikkeling van 
kinderen 0 t/m 4 jaar te stimuleren. In dit programma komen er 12 thema’s aan bod. De thema’s zijn 
geschikt voor baby en peutergroepen. Hierin worden o.a. knutsel zing en voorlees activiteiten 
behandeld.  Het thema van deze maand was Winter, op beide groepen  hebben we het  liedje 
geoefend van ‘’dag meneer de sneeuwman’’  en een winter knutsel gemaakt. Zowel in de baby als in 
de peutergroepen hangen plaatjes van het thema winter, deze worden dagelijks gezien en benoemd.  
 

Eén van de beste manieren om je kind iets te leren,  
is door te herhalen. Door vaker hetzelfde boek voor  
te lezen, herkent hij de woorden, zinnen en plaatjes.  
Ook ontdekt hij steeds weer nieuwe dingen. 
Het volgende thema is thema Weer. Een leuk activiteit  
die u thuis kunt doen met uw kind uit onze Partou ring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mamaenzo.nl/peuter/leren/5-tips-zo-stimuleer-je-lezen


 
 

 

 

 
Peutergroepen 
 

Nationale voorleesdagen 
Op woensdag 23 januari begonnen we de Nationale Voorleesdagen (23 januari t/m 3 februari) goed 
met  het Nationale Voorleesontbijt. Iedereen (ook de pm’ers) mochten komen in hun 
pyjama/joggingbroek of huispak. Onder genot van een heerlijk ontbijtje, werden de baby’s en peuters 
voorgelezen uit het boek “Een huis voor Harry”. 
Dat gaat over een kat Harry, die samen met zijn vriendinnetje Vera de vlinder tikkertje gaat spelen. 
Maar o, Vera vliegt te hard en Harry raakt haar kwijt. En ook de weg naar huis raakt Harry kwijt! Waar 
moet Harry gaan wonen? 
Wat een geweldig verhaal. De kinderen vonden het een leuk boek en ja, ook het ontbijt beviel ze erg 
goed!. 
 

BSO 
 

Dit jaar doet onze BSO alweer voor de tweede keer mee aan het UNICEF Kinderrechten Filmfestival. 
Op een leuke, speelse en leerzame manier leren de kinderen meer over kinderrechten door er een film 
over te maken.Een zogenaamde Mini Movie. Deze Mini Movie – die ze met een iPad maken – wordt 
vervolgens beoordeeld door een jury, bestaande uit de directeur van het UNICEF Kinderrechten 
Filmfestival en onze Laura Wiersma en Ruud van Overbeek. Behoort het filmpje tot de tien beste 
inzendingen? Dan gaat een professionele filmmaker samen met de kinderen een ‘remake’ maken: een 
verbeterde en langere versie van het filmpje. De tien ‘professionele’ films worden vertoond tijdens de 
feestelijke Partou-première, op woensdag 5 juni a.s.* in Pathé Rembrandt bioscoop in Utrecht. Op de 
première wordt één film gekozen, die vertoond wordt op de landelijke finale van het UNICEF 
Kinderrechten Filmfestival, op vrijdag 28 juni* in Pathé Tuschinski in Amsterdam. 
 
Op de BSO spelen de kinderen graag buiten ook tijdens deze koude winterdagen. Denkt u er aan om 
uw kind(eren) warme te kleden, denk hierbij aan een sjaal, muts en wanten. 
 
Graag willen we u er op attenderen uw kind passende binnenschoenen of antislip sokken mee te 
geven. Dit ivm veiligheid tijdens binnen spelen, zo kunnen de kinderen minder snel van de trap glijden/ 
vallen.  
 
Wij zijn enthousiast u te vertellen dat Kelsey op 30 Januari haar BHV certificaat gehaald heeft. 
Gefeliciteerd Kelsey!! 
 
Algemene informatie 
Thema tafel  
Er wordt veel tijd, liefde en aandacht besteed aan het maken van de thematafels op het dagverblijf. Wij 
willen u vragen tijdens het ophalen en brengen van uw kind(eren) er op te letten dat uw kind(eren) alles 
netjes terug zetten. Zo houden we onze mooie tafel compleet en kunnen we hem gedurende de dag 
gebruiken voor onze kinderen.  
 

 

  



 
 

 

Onderwijs 
 
 

Op naar rustigere tijden… 
De afgelopen weken zijn er de nodige wisselingen van leerkrachten geweest in alle Units. In de 
afgelopen periode hadden we te maken met leerkrachten die verlof hadden, geopereerd waren of te 
maken hadden met ziekte of andere vervelende omstandigheden. Met de hulp van alle leerkrachten en 
de directie hebben we er ook in deze periode weer voor kunnen zorgen dat uw kind(eren) elke dag 
opgevangen werden en les hebben gekregen. We hebben geen groepen naar huis hoeven te sturen! 
De komende weken hopen we in wat rustiger vaarwater te komen. Deze week is juffrouw Mirthe weer 
begonnen, is juffrouw Hanneke weer aanwezig en ook het herstel van juffrouw Manouk gaat goed. 
Gelukkig was juffrouw Daniëlle ook snel weer hersteld van de griep. Dat betekent dat we hopelijk tot 
aan de Voorjaarsvakantie en ook de weken daarna iedereen weer op zijn / haar eigen plekje binnen de 
school kunnen neerzetten.  
We willen u bedanken dat u er begrip voor hebt gehad dat dingen in de afgelopen weken soms anders 
gelopen zijn dan van te voren gepland. We proberen er als team met elkaar voor te zorgen dat alles 
rustig en normaal verloopt, ook wanneer we geconfronteerd worden met uitval en ziekte van leerkrach-
ten. Dan is het fijn om te weten dat u als ouder daarvoor begrip heeft!  
 

Bezoek van de inspectie voor onderwijs 
Op maandag 18 februari komt de inspectie voor onderwijs op bezoek bij IKC Stella Nova. Vorige 
maand heeft de inspectie een gesprek gehad met het bestuur van de Unicoz onderwijsgroep. In dit 
gesprek zijn alle scholen van de Unicoz onderwijsgroep doorgesproken. Voorafgaand aan dit gesprek 
heeft de inspectie laten weten bij 6 basisscholen en 2 scholen voor Voortgezet Onderwijs een extra 
controle uit te voeren. Ook IKC Stella Nova krijgt dus een bezoek van de inspectie. 
De inspectie komt de volgende zaken bekijken: het onderwijsaanbod, de zicht op ontwikkeling, toetsing 
en afsluiting, vervolgsucces in het V.O. en verantwoording en dialoog. Daarvoor zullen onder andere 
groepsbezoeken worden gedaan. Ook zal de inspectie in gesprek gaan met de directie, de intern 
begeleider, het team, een aantal leerlingen en een aantal ouders. Aan het eind van de dag vindt een 
eindgesprek plaats, waarbij ook de kwaliteitsmedewerker van de Unicoz onderwijsgroep aanwezig zal 
zijn. Zodra we het resultaat van dit bezoek te horen krijgen, zullen we u hierover informeren.  
 

Donderdag 14 en vrijdag 15 februari: meester Eelco afwezig 
Op donderdag 14 en vrijdag 15 februari is meester Eelco niet aanwezig op school. Er is dan een 
directie2daagse voor alle directeuren van de Unicoz onderwijsgroep. Voor dringende zaken kunt u op 
deze dagen terecht bij meester Gerard of juffrouw Hanneke.   
 

Donderdag 21 februari: Groep 3 en 5 glijden naar hun volgende Unit. 
Op donderdag 21 februari zetten we onze traditie voort: dan glijden de leerlingen van groep 3 en groep 
5 naar de volgende Unit! De leerlingen van groep 3 starten na de Voorjaarsvakantie in Unit 2 en de 
leerlingen van groep 5 starten in Unit 3. Alle leerlingen glijden van de glijbaan op de tribunetrap van 
hun oude leerkrachten naar hun nieuwe leerkrachten toe onder luid gejuich van alle andere leerlingen 
van onze school. Dit is altijd een groot feest! Na de Voorjaarsvakantie bestaat Unit 1 dan uit leerlingen 
van groep 1 en 2, Unit 2 bestaat uit groep 3 en 4 en Unit 3 uit de groepen 5 t/m 8. Zo is er ook meteen 
weer ruimte in Unit 1 om nieuwe 4 jarigen te laten starten bij ons op school. Deze week krijgen de 
ouders van de groepen 3 t/m 6 een mail met daarin de indeling van de nieuwe basisgroepen. We 
wensen de leerlingen van groep 3 en 5 veel plezier en succes toe in hun nieuwe Unit. 
 

Vrijdag 22 februari: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij! 
Op vrijdag 22 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. Zij zullen Unit 2 en 3 op orde maken 
voor de wisseling van Units van de groepen 3 en 5, zodat er na de Voorjaarsvakantie gestart kan 
worden.   
 

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! 
 

 
 



 
 

 

Schoonmaakouders bedankt! 
Elke dag wordt de school schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. Toch blijven er plekken die erg 
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! 
 

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! 
 
 

Data waarop onze School Maatschappelijk Werker (SMW-er) aanwezig is 
In de komende periode ben ik aanwezig op vrijdag 15 februari, maandag 18 februari, maandag            
4 maart, vrijdag 15 maart, maandag 18 maart en vrijdag 29 maart. 
 

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

 
 

 
 
 
Bericht vanuit de Ouderraad: nieuwe sportshirts Stella Nova te koop 
Vandaag heeft u per mail een brief ontvangen met de vraag of u dit jaar een sportshirt met het logo van 
Stella Nova wilt kopen voor uw kind(eren). Uw kind kan het shirt dan dragen tijdens de sportdagen op 
school en/of andere evenementen waarbij de kinderen ‘Stella Nova’ vertegenwoordigen. In de brief 
vindt u meer informatie over het kopen van een nieuw Stella Nova shirt. Met vriendelijke groeten 
namens de ouderraad, Jacoline Griep en Fréderique Stronk. 
 
Nieuws uit Unit 1  
Nieuwe leerlingen: Javier 
Deze maand is er weer een nieuwe leerlingen gestart in Unit 1. Zijn naam is Javier. We wensen hem 
en zijn ouders een fijne tijd toe op IKC Stella Nova! 
 

Groep 3: Dansvoorstelling op dinsdag 12 februari 2019 
Op dinsdag 12 februari is er voor de leerlingen van groep 3 een dansvoorstelling. De voorstelling wordt 
op school gehouden. We wensen de leerlingen van groep 3 veel plezier bij de voorstelling. 
 

Groep 2 en 3: Bezoek aan de Bloedbank op donderdag 14 februari 2019 
Vanwege het thema ‘Het menselijk lichaam’ brengen de leerlingen van groep 2 en 3 op donderdag 14 
februari een bezoek aan de Bloedbank. Samen met de leerkrachten gaan de leerlingen in groepjes 
kijken wat er bij de Bloedbank gedaan wordt. Dat is natuurlijk reuze interessant! Zeker nu de leerlingen 
de afgelopen weken heel veel over het menselijk lichaam hebben geleerd. Alvast veel plezier! 
 

Thema voor de komende weken en letter van de week:  
Tot aan de Voorjaarsvakantie wordt er in Unit 1 gewerkt met het thema ‘het menselijk lichaam’. De 
opzet bij het werken met thema’s is iets anders geworden. Er wordt langer aan één thema gewerkt en 
de leerlingen hebben meer inbreng in wat er wordt aangeboden. Zo hebben alle leerlingen deze week 
tijdens de taalactiviteit kunnen vertellen wat ze al weten en wat ze de komende weken willen leren over 
het menselijk lichaam. In de Unit hangen posters met daarop de vragen van de leerlingen. Een leuke 
vraag is bijvoorbeeld: ‘Hoe zit je velletje aan je botten vast?’ De komende weken gaan we proberen om 
op alle vragen een antwoord te vinden! De letter van de week die bij dit thema hoort is de letter -l van 
lichaam. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhq7CIgNzfAhXPfFAKHYlLCRQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.clker.com/clipart-thermometer-with-50-filled.html&psig=AOvVaw12XafzjT2IgGs4yVLEKHC3&ust=1546961836116344


 
 

 

Na de Voorjaarsvakantie gaan we starten met het thema ‘Nederland’. In de eerste week gaan we kijken 
wat de leerlingen al weten en wat ze over Nederland willen leren. Daarna wordt het lesaanbod tot aan 
de Meivakantie gemaakt. De letter die bij het thema ‘Nederland’ hoort is de letter -n. 
 

Maandag 18 februari 2019: knuffel mee voor het ‘Berenziekenhuis’  
In de week voor de Voorjaarsvakantie wordt het thema van de afgelopen weken met de leerlingen 
afgesloten. De leerlingen van Unit 1 mogen daarom op maandag 18 februari hun knuffel mee naar 
school nemen. Op school wordt dan namelijk het ‘Berenziekenhuis’ georganiseerd. In het 
‘Berenziekenhuis’ kunnen de leerlingen hun knuffel onderzoeken zoals dat in een echt ziekenhuis 
gebeurt en hun knuffel verzorgen. 
 

Nieuws uit Unit 2  
Groep 4 en 5: gastles over visueel gehandicapten op maandag 11 februari 2019 
Volgende week maandag krijgen de leerlingen van groep 4 t/m 8 workshops over hoe het is om te 
leven met een visuele handicap. De leerlingen doen allerlei oefeningen, waarbij ze zullen merken dat 
het leven er heel anders uitziet als je visueel gehandicapt bent. De gastles wordt gegeven door de 
organisatie ‘Scherpzicht’. We wensen de leerlingen van groep 4 t/m 8 veel leerplezier toe! 
 

Groep 5: Bezoek aan schooltuinen op donderdag 14 februari 2019 
Op donderdag 14 februari gaan de leerlingen van groep 5 op bezoek bij de schooltuinen. Ze krijgen 
daar een les over het planten van bieten. De leerlingen lopen samen met meester Gerard naar de 
schooltuinen toe. Na afloop wandelen ze weer terug naar school. 
 

Nieuws uit Unit 3  
Groep 6 t/m 8: gastles over visueel gehandicapten op maandag 11 februari 2019 
Volgende week maandag krijgen de leerlingen van groep 4 t/m 8 workshops over hoe het is om te 
leven met een visuele handicap. De leerlingen doen allerlei oefeningen, waarbij ze zullen merken dat 
het leven er heel anders uitziet als je visueel gehandicapt bent. De gastles wordt gegeven door de 
organisatie ‘Scherpzicht’. We wensen de leerlingen van groep 4 t/m 8 veel leerplezier toe! 
 

Groep 8: Adviesgesprekken op dinsdag 12 en woensdag 13 februari 
De adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 staan ingepland op dinsdag 12 en woensdag 13 
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. Wij raden u aan uw kind voor 
woensdag 1 maart aan te melden!   
 

Groep 6: Toneelvoorstelling op dinsdag 19 februari 2019 
Op dinsdag 19 februari gaan de leerlingen op bezoek bij het CKC. Zij krijgen daar de toneelvoorstel-
ling ‘Spinder’ te zien. De leerlingen lopen met één van de leerkrachten van Unit 3 naar het CKC toe en 
zullen na afloop van de voorstelling ook weer terug naar school lopen. We wensen de leerlingen van 
groep 6 alvast veel plezier toe bij de voorstelling! 
 

Groep 6 t/m 8: Bovenbouwfeest groep 6 t/m 8 op donderdag 21 februari 2019 
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! 
 

  



 
 

 

Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 6 februari 2019 Nieuwsbrief 6. 

Donderdag 7 februari 2019 Meester Eelco afwezig. 

Vrijdag 8 februari 2019  

Maandag 11 februari 2019 Gastles Scherpzicht voor de groepen 4 t/m 8. 
19.30 uur IKC vergadering (OC, OR en MR) 

Dinsdag 12 februari 2019 Adviesgesprekken groep 8. 
Dansvoorstelling voor groep 3. 

Woensdag 13 februari 2019 Adviesgesprekken groep 8. 

Donderdag 14 februari 2019 Meester Eelco afwezig i.v.m. directie2daagse. 
Bezoek aan de Bloedbank groep 2 en 3. 
Bezoek aan schooltuin groep 5. 

Vrijdag 15 februari 2019 Meester Eelco afwezig i.v.m. directie2daagse. 

Maandag 18 februari 2019 Inspectie voor onderwijs op bezoek. 
‘Berenziekenhuis’ in Unit 1; knuffels meenemen! 
15.15 uur Teamoverleg. 

Dinsdag 19 februari 2019 Schoolbezoek uit Leiden. 
Toneelvoorstelling in CKC voor groep 6. 

Donderdag 21 februari 2019 Meester Eelco afwezig. 
Bovenbouwfeest (groep 6, 7 en 8). 

Vrijdag 22 februari 2019 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

Maandag 25 februari t/m 
vrijdag 1 maart 2019 

Voorjaarsvakantie; alle leerlingen zijn vrij! 

Maandag 4 maart 2019 Alle leerlingen weer naar school! 
Groep 3 start in Unit 2. 
Groep 5 start in Unit 3. 

Dinsdag 5 maart 2019 Schoolbezoek uit Oegstgeest. 

Woensdag 6 maart 2019 Nieuwsbrief 7. 

Donderdag 7 maart 2019 Meester Eelco afwezig. 
 

 
 
 
 
 

 
 


