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Algemeen
Vrijdag 23 april: Koningsspelen
Op vrijdag 23 april doet IKC Stella Nova mee met de Koningsspelen. Bij de kinderopvang worden er
diverse activiteiten voor de kinderen georganiseerd. U krijgt hierover meer informatie via de app. Of
de Koningsspelen op school door kunnen gaan, hangt af van het weer op vrijdag 23 april. Als het
regent of als het erg koud is, worden de Koningsspelen verplaatst. Maar daar gaan we op dit
moment natuurlijk niet van uit. We zijn dan ook volop bezig met de voorbereidingen, waarbij we
uiteraard rekening moeten houden met de geldende Corona richtlijnen. Meer informatie over de
Koningsspelen op school volgt binnenkort via de mail!
Meivakantie van maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei
Na de Koningsspelen, die op vrijdag 23 april worden gehouden, start de Meivakantie. School is dan
gesloten van maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei. Op maandag 10 mei is de Meivakantie voorbij en
verwachten we alle leerlingen weer terug op school! Mocht u in de Meivakantie opvang nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met Angelique Bekooij, manager van de kinderopvang. We wensen iedereen alvast een mooie Meivakantie toe!
Juf- en meesterdag op woensdag 12 mei: speelgoed voor de Speelgoedbank!
Op woensdag 12 mei vieren alle medewerkers (kinderopvang, onderwijs en BSO) van IKC Stella
Nova hun verjaardag. Deze dag zullen er speciale activiteiten georganiseerd worden om de dag
feestelijk te laten verlopen. Net als de voorgaande jaren hebben de medewerkers besloten om de
Speelgoedbank te ondersteunen. De Speelgoedbank zamelt speelgoed in voor gezinnen die geen
speelgoed kunnen kopen. Indien nodig wordt het speelgoed opgeknapt door vrijwilligers, zodat het
speelgoed weer een nieuw leven kunnen krijgen bij een ander gezin.
Het is voor de juf- en meesterdag dus niet nodig om een cadeau te kopen voor de medewerkers. Zij
zouden het geweldig vinden om die middag een enorme berg speelgoed naar de Speelgoedbank te
kunnen brengen. Dus als u speelgoed heeft dat nog gebruikt kan worden en in goede staat is, dan
kunt u dit vanaf maandag 10 mei bij ons inleveren. Als u het leuk vindt om nieuw speelgoed te
kopen voor de Speelgoedbank, dan is dat natuurlijk ook van harte welkom! Laten we er met elkaar
voor zorgen dat we een heleboel kinderen blij kunnen maken!

Opvang
Unit 0
Welkom
Op babygroep 2 verwelkomen wij Lena en Miran. Wij wensen jullie veel plezier bij ons.
Personeel
Helaas zijn er op dit moment nog een aantal collega’s (deels) ziek n.a.v. de corona uitbraak. Wij
hopen dat ze spoedig zullen herstellen en weer aan het werk kunnen. Op dit moment ondersteunen
Bouchra en Kelsey veel in unit 1 om de personele bezetting stabiel te houden. Dit is mogelijk omdat
we op de BSO nog steeds alleen noodopvang aanbieden en we hierdoor personeel van de BSO
kunnen lenen.
Kiddybus
Onlangs hebben wij een prachtige kiddybus (bolderkar) kunnen aanschaffen. Dit betekend dat we
vaker met de kinderen kunnen gaan wandelen. Wij zijn er erg blij mee, en hebben al een paar keer
een leuk uitstapje met de kinderen kunnen doen.
BSO
Welkom
Wij verwelkomen Megan als nieuwe gele ster en Ryan als paarse ster! We hopen dat Megan en
Ryan veel plezier zullen beleven op onze BSO!
Personeel
Afgelopen maart heeft Kelsey haar opleiding afgerond. Ze heeft nu haar niveau 4 diploma op zak.
Van harte gefeliciteerd!
Noodopvang
Helaas biedt de BSO nog steeds enkel noodopvang aan. We missen de andere kinderen enorm en
hopen dat we snel weer open mogen! We hopen ook dat alles goed met jullie gaat!
Meivakantie
De meivakantie staat alweer bijna voor de deur! Natuurlijk hopen we op mooi weer zodat we veel
buiten kunnen spelen en activiteiten buiten uit kunnen voeren.
Ongeacht het weer zijn we druk bezig met het voorbereiden van de meivakantie, het bedenken van
de activiteiten en het maken van activiteitenroosters. Dat alles om ook de meivakantie tot een
succes te maken!
Vriendjesweek
In de week van 5 april t/m 9 april is het vriendjesweek. In deze week staan de vriendjes centraal! We
zullen veel activiteiten uitvoeren in dit thema en meer aandacht besteden aan het belang van
vrienden.
Reservekleding
De afgelopen tijd met het warmere weer hebben wij gemerkt dat de reservekleding van de kinderen
nog vooral bestaat uit winterkleding. We willen u daarom vragen om ook rekening te houden met
eventueel warmer weer m.b.t de reservekleding.
Warmer weer
Natuurlijk hopen wij dat er warmere lente dagen onderweg zijn, mocht dit zo zijn en de zon breekt
door met zijn warmte, zorgen wij dat de kinderen goed ingesmeerd worden om verbranding te
voorkomen.
Wij willen ouders vragen om met warmer weer de kinderen s’ ochtends in te smeren zodat wij dit s’
middags weer kunnen doen! Mocht uw kind eigen zonnebrand hebben, kunt u deze meegeven
zodat we hier rekening mee kunnen houden.

Onderwijs
Inplannen voortgangsgesprekken
Vorige week hebben de ouders van de groepen 3 t/m 8 de resultaten van de Cito toetsen ontvangen. U heeft daarnaast via de mail een uitnodiging gekregen om u in te schrijven voor een voortgangsgesprek. Tijdens dit gesprek willen we met u de ontwikkelingen van uw kind in de afgelopen
maanden bespreken. De leerlingen en ouders van groep 7 krijgen tijdens het voortgangsgesprek het
voorlopig advies voor V.O. te horen en bespreken dit met één van de leerkrachten van Unit 3.
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
Nog 3 weken en dan neemt juffrouw Rebecca afscheid van onze school. Vanwege Corona is het
niet mogelijk om een gezamenlijk afscheidsmoment voor alle ouders te organiseren. Vandaar dat
we ervoor gekozen hebben om het afscheid als volgt te organiseren. Juffrouw Rebecca zal vanaf
donderdag 8 april aan het eind van elke schooldag in de buurt van de hoofdingang te vinden zijn.
Ouders die afscheid willen nemen kunnen dan even naar haar toe lopen om gedag te zeggen. We
hopen dat we u op deze manier toch een moment kunnen geven om afscheid te nemen.
Het vertrek van juffrouw Rebecca zorgt ervoor, dat er een vacature ontstaat in Unit 2. Tot nu toe
heeft een aantal kandidaten zich gemeld, maar deze zijn pas beschikbaar na de zomervakantie. Met
personeelszaken van de Unicoz onderwijsgroep zijn we aan het kijken hoe we de periode tot aan de
zomervakantie kunnen overbruggen. Mocht u in uw netwerk nog iemand kennen die ons uit de
brand kan/wil helpen, neem dan contact op met meester Eelco. Mocht er meer informatie te melden
zijn, dan zullen we u per mail informeren.
Meester Eelco wordt voor de 2e keer vader
Eind augustus zal meester Eelco voor de 2e keer vader worden. Op dit moment heeft meester Eelco
al een zoon van bijna 4 jaar. Eind augustus zal het gezin worden uitgebreid met een dochter. We
feliciteren meester Eelco, zijn vriendin en zoon met dit mooie nieuws!
Dinsdag 20 en woensdag 21 april: Eindtoets basisonderwijs (IEP toets)
Sinds 2016 is het voor alle basisscholen verplicht om deel te nemen aan de Eindtoets Basisonderwijs. De leerlingen van groep 8 van onze school maken de IEP Eindtoets. Op dinsdag 20 en
woensdag 21 april krijgen de leerlingen een werkboekje met daarin opdrachten over rekenen, taal
en spelling. Deze moeten zij zo goed mogelijk maken. Na de Meivakantie krijgen de leerlingen de
uitslag van de IEP Eindtoets. De leerlingen behalen een score waarmee het niveau voor Voortgezet
Onderwijs wordt bepaald. De groepsscore telt als eindverantwoording voor de inspectie voor
onderwijs. We hebben er alle vertrouwen in dat onze groep 8 goed zal gaan scoren!
De ouders van de leerlingen van groep 8 krijgen per mail extra informatie over de afname van de
IEP toets. Leerlingen van groep 8, alvast heel veel succes bij het maken van jullie Eindtoets!
Meivakantie van maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei
Na de Koningsspelen, die op vrijdag 23 april worden gehouden, start de Meivakantie. De leerlingen
zijn vrij van maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei. Op maandag 10 mei verwachten we alle leerlingen
weer terug op school! We wensen onze leerlingen en hun ouders alvast een mooie Meivakantie
toe!
Schoolfruit tot aan de Meivakantie
De afgelopen weken hebben we door middel van een subsidie van de EU fruit voor alle leerlingen
aangeboden gekregen. In de week voor de Meivakantie krijgen de leerlingen voor de laatste keer
fruit aangeboden. Na de Meivakantie moeten de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag dus weer zelf fruit mee naar school nemen. Woensdag is dan ‘koekjesdag’. Natuurlijk mag
er op woensdag ook fruit worden meegenomen!

Juffrouw Hanneke (intern begeleider) tijdelijk afwezig
Juffrouw Hanneke, onze intern begeleider, heeft een aantal weken geleden een operatie ondergaan.
Op dit moment verloopt het herstel zoals gewenst. Wanneer juffrouw Hanneke weer aanwezig zal
zijn is op dit moment nog niet bekend. Juffrouw Hanneke wordt tijdens haar afwezigheid vervangen
door interim intern begeleider Iris de Liefde. Mocht u een afspraak met haar willen maken, stuur dan
een mail naar de basisgroepleerkracht van uw kind. De leerkracht zorgt er dan voor dat u met Iris in
contact komt.
Tevredenheidpeiling ouders (graag invullen voor vrijdag 9 april!)
Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidpeiling gehouden onder de ouders, leerkrachten
en leerlingen van onze school. Vorige week heeft u een mail ontvangen met daarin een link naar de
tevredenheidpeiling van onze school.
Door op deze link te drukken (https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/53KQL8F) komt u in
een omgeving, waarin u 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.
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!
Nieuwe School Maatschappelijk Werker (SMW-er)
Onze SMW-er (Diana) heeft ons laten weten dat zij een andere baan heeft gevonden en onze
school zal gaan verlaten. Dat betekent dat we binnenkort een nieuwe SMW-er zullen krijgen. Haar
naam is Stephanie Vingerling en zij komt binnenkort met ons kennismaken. In een volgende
Nieuwsbrief stelt Stephanie zich aan u voor en zullen we de contactgegevens van haar vermelden.
Tot die tijd kunt u nog steeds contact opnemen met Diana of met onze interim intern begeleider Iris
de Liefde.

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 Ryan, Sara,
Juliëtte, Bibi en hun ouders welkom heten op IKC Stella Nova. We wensen onze nieuwe leerlingen
veel plezier en succes toe op onze school!
Reservekleding / gymschoenen
We willen u vragen om even te controleren of de reservekleding die u voor uw kind op school heeft
liggen nog past. Houd daarbij ook rekening met het mooie weer dat eraan gaat komen. Controleert u
ook even of de maat van de gymschoenen van uw kind nog de juiste is? Gymmen op te kleine
schoenen is best vervelend. Alvast bedankt!

Thema na de Meivakantie; Op de boerderij
Het thema waar de leerlingen in Unit 1 deze periode aan werken is het thema ‘Boodschappen doen’.
Na de meivakantie gaan de leerlingen werken met het thema ‘Op de boerderij’. We zijn alweer druk
bezig om de themahoek te ontwerpen. Heeft u ideeën of materialen die we kunnen gebruiken of
mogen lenen, neem dan gerust even contact op met één van de leerkrachten.
Nieuws uit Unit 2
Groep 5: Schooltuinen!
Vanaf deze week gaan de leerlingen van groep 5 elke donderdagmiddag samen met meester
Gerard naar de schooltuinen. Zij krijgen daar hun eigen stukje grond om groenten en bloemen op te
verbouwen. Meer informatie over de schooltuinen ontvangen de ouders via de mail!
Nieuws uit Unit 3
Groep 8: Afname IEP Eindtoets op dinsdag 20 en woensdag 21 april
Sinds 2016 is het voor alle basisscholen verplicht om deel te nemen aan de Eindtoets Basisonderwijs. De leerlingen van groep 8 van onze school maken de IEP Eindtoets. Op dinsdag 20 en
woensdag 21 april krijgen de leerlingen een werkboekje met daarin opdrachten over rekenen, taal
en spelling. Deze moeten zij zo goed mogelijk maken. Na de Meivakantie krijgen de leerlingen de
uitslag van de IEP Eindtoets. De leerlingen behalen een score waarmee het niveau voor Voortgezet
Onderwijs wordt bepaald. De groepsscore telt als eindverantwoording voor de inspectie voor
onderwijs. We hebben er alle vertrouwen in dat onze groep 8 goed zal gaan scoren!
De ouders van de leerlingen van groep 8 krijgen per mail extra informatie over de afname van de
IEP toets. Leerlingen van groep 8, alvast heel veel succes bij het maken van jullie Eindtoets!
Groep 7: voorlopige adviezen V.O.
Tijdens de voortgangsgesprekken van groep 7 krijgen de leerlingen en ouders het voorlopig advies
voor V.O. te horen. De leerkrachten zullen tijdens het voortgangsgesprek uitleg geven over het
voorlopige advies. Vervolgens hebben we nog iets minder dan een jaar de tijd om naar een definitief
advies toe te werken en de juiste school uit te zoeken. Zoals elk jaar doen we dat in goed overleg
met de ouders, want het is belangrijk om de juiste stap richting V.O. te kunnen zetten.
Groep 6 t/m 8: verplaatsen Bovenbouwfeest
Op vrijdag 23 april staat het Bovenbouwfeest gepland, maar gezien de huidige maatregelen is het
helaas nog niet mogelijk om het Bovenbouwfeest door te laten gaan. We gaan wederom op zoek
naar een nieuwe datum! U krijgt binnenkort te horen op welke dag we het Bovenbouwfeest hebben
ingepland.
Agenda voor de komende weken:
Datum
Woensdag 7 april 2021
Donderdag 8 april 2021
Maandag 12 april 2021
Maandag 19 april 2021
Dinsdag 20 april 2021
Woensdag 21 april 2021
Vrijdag 23 april 2021
Maandag 26 april t/m vrijdag
7 mei 2021
Maandag 10 mei 2021

Woensdag 12 mei 2021
Donderdag 13 mei 2021
Vrijdag 14 mei 2021

Activiteit
Nieuwsbrief 6
Juffrouw Hanneke afwezig, meester Eelco vervangt
Meester Eelco afwezig
Meester Eelco afwezig
Afname IEP Eindtoets groep 8
Afname IEP Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie: alle leerlingen zijn vrij!
Alle leerlingen weer naar school!
Meester Eelco afwezig
19.30 uur MR & OR overleg
Nieuwsbrief 7
Juf- en meesterdag (speelgoedactie Speelgoedbank!)
Hemelvaart; alle leerlingen zijn vrij!
Dag na Hemelvaart; alle leerlingen zijn vrij!

