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Algemeen 
 

 

Voorjaarsvakantie 
Van maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart is het voorjaarsvakantie. De leerlingen zijn in die week 
vrij, de kinderopvang is gewoon geopend. Namens het hele team van IKC Stella Nova willen wij alle 
ouders, kinderen en andere betrokkenen een heel mooi en succesvol 2018 toewensen.  
 
Presentatie herinrichting Willem Alexanderplantsoen 
Op dinsdag 6 februari heeft de gemeente een presentatie gehouden over de herinrichting van het 
Willem Alexanderplantsoen, het park achter onze school. Tijdens de presentatie heeft de gemeente 
het conceptvoorstel laten zien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om de presentatie bij te 
wonen, dan kunt u het voorstel bekijken via www.zoetermeer.nl/waplantsoen. Hier kunt u een filmpje 
bekijken waarin het voorstel tot leven komt. Als het conceptvoorstel wordt goedgekeurd, krijgen we 
een mooie en bijzondere plek achter onze school, waar bewoners kunnen recreëren en kinderen 
naar hartenlust kunnen sporten en spelen. 
        

Opvang 
 
  

Personeel 
Volgende week nemen we afscheid van twee collega’s, Latifa op de BSO en Imara in unit 0. 
Latifa heeft een andere baan gevonden waar ze drie volledige dagen aan het werk kan gaan en 
geeft hier de voorkeur aan. Wij hebben Latifa leren kennen als een betrokken en zorgzame collega. 
Wij wensen haar veel succes op haar nieuwe werkplek. Latifa haar laatste dag is donderdag 15 
februari. In goed overleg met Imara hebben we besloten haar dienstverband bij ons te stoppen. 
Dinsdag 13 februari is ze voor het laatst. Wij wensen haar heel veel geluk voor de toekomst. 
 
We zijn blij u te kunnen vertellen dat Ashley van den Brink Latifa komt vervangen per 26 

februari 2018. Ashley stelt zich hieronder nader aan u voor. 

 
Beste ouders en kinderen, 
Ik ben Ashley van den Brink, 22 jaar en kom uit Loosduinen Den Haag. Ik heb de 
opleiding spw3 gedaan en werk nu ongeveer 1.5 jaar in de kinderopvang. Ik heb 
eerst een jaar bij kinderverblijf ZO gewerkt in den haag als flexwerker en daarna 
een half jaar bij BSO Bij Ons in Rijswijk. Ik heb een tijdje terug een dag mee 
gedraaid hier bij Stella Nova en had het heel erg naar mijn zin met het gevolg dat ik 
ben aangenomen en mag komen werken op de maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag. Naast mijn werk pas ik op mijn nichtje van 3 en neefje van 5 maanden, 
skeeler ik graag of ga gezellig lunchen met vriendinnen.   

Ik heb heel veel zin om te beginnen met deze nieuwe baan en kennis te maken met jullie allemaal. 
Ik kan niet wachten om gezellige middagen te hebben en leuke activiteiten te doen met de kinderen 
die ze stimulerend en uitdagend vinden. 
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Voor de andere vacature die nog open stond op de BSO hebben wij ook een geschikte collega 
gevonden. Saskia Kromowirjo komt per 15 februari ons team versterken. Zij stelt zich in de volgende 
nieuwsbrief aan u voor. 
 
 

Onderwijs 
 
 

Meester Maarten neemt afscheid 
Na ruim 8 jaar op onze school gewerkt te hebben als gymleerkracht, neemt meester Maarten per 1 
maart a.s. afscheid van onze school. Meester Maarten heeft besloten om een dag minder te gaan 
werken en helaas voor ons betekent dat, dat hij stopt met het geven van gymles op IKC Stella Nova. 
Meester Maarten werkt namelijk ook 4 dagen op een school in Leidschendam. Het was voor hem 
een erg moeilijke keuze en ook wij vinden het jammer dat meester Maarten gaat stoppen. Maar we 
begrijpen zijn besluit ook goed, want over een aantal maanden krijgen meester Maarten en zijn 
vrouw hun 2e kind. En dan is het natuurlijk erg fijn als je een dag minder kunt gaan werken om voor 
je kinderen te zorgen. 
Natuurlijk zijn wij direct op zoek gegaan naar iemand die meester Maarten kan vervangen als 
gymleerkracht. Gelukkig heeft juffrouw Hanneke uit Unit 1 haar gymbevoegdheid en vindt zij het 
leuk om tot het einde van het schooljaar de nieuwe gymleerkracht te worden. Dat betekent dat alle 
leerlingen van groep 3 t/m 8 na de voorjaarsvakantie op woensdag gym gaan krijgen van juffrouw 
Hanneke. Doordat juffrouw Hanneke gym gaat geven, hebben we gezocht naar iemand die op 
woensdag het team van Unit 1 kan versterken. Juffrouw Laura, nu ook al op vrijdag werkzaam in 
Unit 1, zal op woensdag in Unit 1 komen werken. En daarmee hebben we alle plekken weer kunnen 
vullen met bekende en vertrouwde gezichten.  
Op woensdag 21 februari nemen we met alle leerlingen afscheid van meester Maarten. Dat doen we 
op de plek waar meester Maarten altijd te vinden is, de gymzaal. Om 12.00 uur zullen we met alle 
leerlingen in de gymzaal afscheid nemen van meester Maarten en daarna hebt ook u de mogelijk-
heid om persoonlijk afscheid te nemen van meester Maarten.  
  
Vrijdag 23 februari: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij! 
Op vrijdag 23 februari heeft het team van IKC Stella Nova onderwijs een studiedag. Alle leerlingen 
zijn deze dag vrij van school. In de ochtend zal het team op school aanwezig zijn, in de middag gaat 
het team een teambuildingsactiviteit doen.  
 
Voorjaarsvakantie van maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018 
Van maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart is het voorjaarsvakantie. Alle leerlingen zijn deze week 
vrij. Op maandag 5 maart verwachten wij alle leerlingen weer terug op school. Het team wenst u 
alvast een fijne vakantie toe.  
 
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! 
 
Uitslag MR verkiezing  
Vorige week hebt u uw stem uit kunnen brengen op één van de kandidaten voor de MR. De stem-
briefjes zijn geteld door de leden van de MR en Patricia van der Hoek is door de meeste ouders 
gekozen als nieuw lid. Wij bedanken onze andere kandidaten Wouter en Theo en heten Patricia 
welkom binnen onze MR! 
 
 



 
 

 

 
Mag ik mij voorstellen… 
 

 
Mijn naam is Lucas Verdoes en ik ben sinds januari 2018 werkzaam als 
schoolmaatschappelijk werker op IKC Stella Nova. Nadat ik diverse jaren als 
pedagogisch coach in Den Haag  op scholen heb gewerkt , heb ik de stap 
naar het SMW  gemaakt. En met plezier! Ik ben om de week op maandag en 
vrijdag op school aanwezig.  
 
 

Wat bieden wij? 
Schoolformaat richt zich op het ondersteunen van scholen in hun zorgtaken. De doelgroep van de 
smw’er bestaat uit leerlingen waarbij de ontwikkeling stagneert of dreigt te stagneren. Cliënten 
kunnen zowel leerlingen als ouders zijn. Indien nodig verwijzen we door naar andere vormen van 
preventieve hulp of de geïndiceerde jeugdzorg aansluitend bij de hulpvraag. Samen met ouders, 
school en waar nodig de leerling bepalen wij welke vorm van hulp het best past. Samenwerken en 
het bieden van passende zorg, vormen de basis van onze inzet. 
 

Werkwijze 
Als schoolmaatschappelijk werker maak ik deel uit van het zorgteam op school. Tijdens het overleg 
op school met de ib’er wordt er advies en consultatie geboden, indien nodig wordt een leerling 
aangemeld bij het smw.   
De hulp is kortdurend en kan bestaan uit: 

 Individuele begeleiding van de leerling 

 Samenwerking met de leerling en de ouders  

 Als nodig een verwijzing naar een andere organisatie 
 

Contactgegevens 
Lucas Verdoes  
06 116 256 41 
l.verdoes@schoolformaat.nl 
 
Mag ik mij voorstellen… 
 

Hoi, ik ben Patricia Tetteroo, werkzaam bij FysioPractice Zoetermeer op de 
Dublinstraat. Hier ben ik met veel plezier werkzaam als kinderfysiotherapeute en ik 
vind het dan ook leuk om alle problemen spelenderwijs op te lossen.  
Sinds 2 jaar ben ik werkzaam op diverse basisscholen om zo het kind optimaal te 
kunnen begeleiden. Hierbij richt ik mij voornamelijk op de schrijfproblematieken. Ik 
vind het erg leuk om met kinderen te werken. Hun eerlijkheid en fantasie maken 
het werk als kinderfysiotherapeut het leukst! Ik kijk erg uit naar de samenwerking 
met IKC Stella Nova. 

 
Nieuws uit Unit 1  
Nieuwe leerlingen in Unit 1 
In de komende weken zullen Bent en Zoë starten in Unit 1. We wensen hen en hun ouders veel 
plezier toe op IKC Stella Nova! 
 

Thema: Bouwen en letter van de week; de letter -b van bouwen. 
De komende weken werken de leerlingen van Unit 1 aan het thema ‘Bouwen’. De leerlingen leren 
over het bouwen van huizen en gebouwen en welke gereedschappen er bij het bouwen gebruikt 
worden. De leerlingen van groep 2 en 3 zullen een sleutelhuisje gaan bouwen bij de techniek-
afdeling van het ONC Clauslaan. En natuurlijk wordt er volop gebouwd in de hoeken van Unit 1. In 
de knutselhoek wordt zelfs een eigen stad gebouwd met huizen en wegen. Ook hangen er weer 
nieuwe werkjes die met het thema bouwen te maken hebben, dus als u een kijkje wilt komen 
nemen, dan bent u na schooltijd van harte welkom! De letter van de week die bij dit thema hoort is 
de letter -b van bouwen. We wensen de leerlingen van Unit 1 veel plezier bij hun nieuwe thema! 
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Nieuws uit Unit 2  
Juffrouw Jannie afwezig 
Juffrouw Jannie, die op een aantal dagen de leerkrachten van Unit 2 ondersteunt, is al enige tijd 
ziek. De leerlingen van Unit 2 hebben allerlei dingen geknutseld om juffrouw Jannie beterschap toe 
te wensen. We hopen dan ook dat juffrouw Jannie binnenkort weer op school te vinden zal zijn! 
 

Groep 6 t/m 8: Bovenbouwfeest op donderdag 22 februari 
Elk schooljaar mogen de leerlingen van groep 8 het bovenbouwfeest organiseren voor de leerlingen 
van groep 6 t/m 8. Dit schooljaar wordt het bovenbouwfeest gehouden op donderdag 22 februari. 
Het bovenbouwfeest begint om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur en wordt gehouden in de centrale 
ruimte in school. Het thema van het bovenbouwfeest is ‘Fantasie’. Wie kleedt zich het mooist / best 
naar het thema? 
 

Groep 7: Gastles vogels kijken op dinsdag 13 februari 
Op dinsdag 13 februari krijgen de leerlingen van groep 7 een gastles over vogels kijken. De Vogel-
werkgroep (VWG) Zoetermeer verzorgt voor basisscholen in Zoetermeer speciale lessen over 
vogels. De les bestaat uit een korte inleiding gevolgd door een excursie in de omgeving van de 
school waarbij iedere leerling een verrekijker te leen krijgt en een afsluiting waarin alle 
waargenomen soorten de revue passeren. 
Het doel is om de leerlingen kennis te laten maken met vogels in het algemeen en het waarnemen 
van vogels in de directe omgeving van de school. Speciale aandacht wordt gegeven aan de functie 
van vogels in hun natuurlijke en meer in het bijzonder hun stedelijke leefomgeving. 
 

Groep 8: Voorstelling Loser 2.0 op maandag 12 februari 
Het is voor veel kinderen een spannende tijd: de overgang van de basisschool naar het voortgezet 
onderwijs. In Loser 2.0 krijgen kinderen uit groep 8 alvast een kijkje op de middelbare school. Zij 
zien tijdens de voorstelling hoe groepsvorming en groepsdruk je kunnen aanzetten tot gedrag waar 
je niet zelf achter staat. Door de voorstelling worden zij aangespoord om na te denken over de 
invloed en consequenties van het gebruik van social media. Samen met meester Gerard wandelen 
de leerlingen van groep 8 naar het Stadstheater. 
 

Groep 8: Adviesgesprekken 
De ouders van groep 8 hebben via de mail een uitnodiging gekregen voor het adviesgesprek. De 
adviesgesprekken staan ingepland op maandag 12, woensdag 14 en vrijdag 16 februari.   
Omdat het definitief schooladvies over uw kind gaat, vinden wij het belangrijk dat uw kind bij het   
gesprek aanwezig is. Tijdens het adviesgesprek worden de gegevens in het Onderwijskundig 
Rapport (OKR) gecontroleerd en waar nodig aangepast. Daarna wordt het OKR definitief gemaakt. 
Daarnaast worden tijdens het gesprek ook de resultaten van het NIO onderzoek en de laatste Cito 
toetsen besproken. Met elkaar wordt een definitief schooladvies voor Voortgezet Onderwijs bepaald. 
Aan het eind van het adviesgesprek ontvangt u een brief met daarop een code. Met deze brief en 
het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u uw kind bij de school voor Voortgezet Onderwijs aan-
melden. Wij raden u aan uw kind voor woensdag 1 maart aan te melden!   
 
  



 
 

 

Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 7 februari 2018 Nieuwsbrief 6. 

Donderdag 8 februari 2018 Meester Eelco afwezig i.v.m. studiedag directeuren. 

Vrijdag 9 februari 2018 Meester Eelco afwezig. 

Maandag 12 februari 2018 Adviesgesprekken groep 8. 
Voorstelling Loser 2.0 groep 8. 

Dinsdag 13 februari 2018 Gastles Vogels kijken groep 7. 
15.15 uur Teamoverleg. 

Woensdag 14 februari 2018 Meester Maarten afwezig, gymles gaat wel door! 
Adviesgesprekken groep 8. 

Donderdag 15 februari 2018 Meester Eelco afwezig. 

Vrijdag 16 februari 2018 Adviesgesprekken groep 8. 

Maandag 19 februari 2018 Schoolbezoek uit Drenthe. 

Dinsdag 20 februari 2018 Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg. 

Woensdag 21 februari 2018 12.00 uur Afscheid van meester Maarten in de gymzaal. 

Donderdag 22 februari 2018 19.00 – 20.30 uur Bovenbouwfeest groep 6 t/m 8. 

Vrijdag 23 februari 2018 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

Maandag 26 februari t/m  
vrijdag 2 maart 2018 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 5 maart 2018 Alle leerlingen weer naar school! 
Schoolbezoek uit Poeldijk. 

Woensdag 7 maart 2018 Nieuwsbrief 7. 

Donderdag 8 maart 2018 Meester Eelco afwezig i.v.m. studiedag directeuren. 

Vrijdag 9 maart 2018 Schoolbezoek uit Amstelland. 

 


