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Algemeen 
 
KiVa 
Afgelopen week heeft het team van IKC Stella Nova de tweede studiedag van KiVa gevolgd. Tijdens 
deze studiedag heeft het team geleerd om gesprekken met kinderen te voeren en de steungroep-
aanpak te gebruiken. Bij de steungroepaanpak wordt er een gesprek gevoerd met de buitengesloten 
of gepeste leerling. Daarna wordt er een steungroep gemaakt van kinderen die de buitengesloten of 
gepeste leerling voor een bepaalde periode ondersteunt. De kinderen van de steungroep zeggen 
wat zij voor het buitengesloten of gepeste kind gaan doen om het voor hem of haar leuker te maken 
op school. In een periode van ongeveer 2 weken worden deze acties uitgevoerd. Na ongeveer 2 
weken gaat de leerkracht nog een keer in gesprek met de buitengesloten of gepeste leerling en ook 
nog een keer met de steungroep. Daarbij is het doel dat de situatie voor de buitengesloten of 
gepeste leerling verbeterd is. Andere scholen hebben met deze aanpak goede resultaten geboekt. 
Over onder andere deze steungroepaanpak en de inhoud van het lesprogramma van KiVa zal eind 
januari een informatieavond worden gehouden. Bij deze nieuwsbrief zitten bijlagen waarop u infor-
matie kunt lezen over het eerste thema van KiVa. Zo bent u ook op de hoogte van de KiVa thema’s 
binnen IKC Stella Nova.  
 

Nieuwe kinderen op IKC Stella Nova 
De afgelopen weken zijn er weer nieuwe kinderen bijgekomen op IKC Stella Nova. In de babygroep 
is Rayan erbij gekomen. Rayan is het broertje van Djamilla uit Unit 1. In de peutergroep is Yeshua 
erbij gekomen en in Unit 1 is Izzie deze week gestart. Op de BSO zitten nu ook Nine, Noah, Elise en 
Sidney. Wij wensen alle nieuwe ‘sterren’ veel plezier op IKC Stella Nova! 
 

Vrijdag 11 november: Nationaal Schoolontbijt 
Op vrijdag 11 november doet Stella Nova mee met het Nationaal Schoolontbijt. Op vrijdagochtend 
11 november ontbijten alle leerlingen op school. De leerlingen hoeven deze ochtend dus niet thuis 
te ontbijten! Alle producten voor het ontbijt worden gesponsord. Het enige dat de leerlingen mee 
moeten nemen is een bord, bestek en een beker. Bij deze nieuwsbrief zit een brief met daarin extra 
informatie over het Nationaal Schoolontbijt.  
 

Zondag 13 november: Promotiedag tafeltennisvereniging Taverzo 
Zondag 13 november a.s. organiseert tafeltennisvereniging Taverzo een promotiedag voor kinderen 
tot en met 12 jaar. Je hoeft geen lid te zijn van de tafeltennisvereniging om mee te doen met deze 
promotiedag. Tijdens de dag maken de kinderen op een leuke manier kennis met de sport tafel-
tennis. De promotiedag is van 11.00 uur tot ongeveer 14.00 uur. De promotiedag is gratis en de 
kinderen krijgen een lunchpakket. De kinderen moeten gemakkelijke sportkleding en binnensport-
schoenen aantrekken. U vindt de uitnodiging als bijlage bij deze nieuwsbrief. 
IKC Stella Nova heeft in 2015 een samenwerkingsovereenkomst getekend met Taverzo en de 
Koningin Wilhelminaschool. Door deze samenwerkingsovereenkomst is er budget beschikbaar 
gekomen om tafeltennislessen te organiseren. De kinderen van IKC Stella Nova zullen de komende 
periode tijdens een aantal gymlessen en de BSO tafeltennisles krijgen van een professionele tafel-
tennisleraar. Meer informatie hierover volgt nog. 
 

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 
 

BHV 
Twee weken geleden heeft Rachida de herhalingscursus BHV gevolgd. Deze cursus bevat ook een 
deel EHBO. De nieuwste veranderingen op BHV en EHBO gebied worden besproken en in de prak-
tijk getoetst.  
De BSO heeft afgelopen maandag een ontruimingsoefening gehad. Dit was een aangekondigde 
oefening waarvan de medewerkers al op de hoogte waren. De oefening verliep prima. De kinderen 
waren snel buiten. Binnenkort staat er ook weer een oefening gepland voor het onderwijs en Unit 0. 
Voor de BSO zullen we dit jaar ook nog een onaangekondigde oefening inplannen. We plannen 
deze oefeningen altijd in op wisselende dagen, zodat alle medewerkers in de gelegenheid zijn te 
oefenen, maar ook andere kinderen van de opvang een oefening mee maken. 
 
Rachida in verwachting 
We hebben leuk nieuws over Rachida. Rachida is namelijk zwanger en verwacht in april haar derde 
kindje. In februari start haar zwangerschapsverlof. Wanneer dit precies zal zijn is nog niet bekend. 
Wij houden u op hoogte over  de invulling van haar verlof. Wij wensen haar een fijne zwangerschap 
toe.  
 

Overig nieuws 
Vorige week heeft Stephanie voor het laatst op de opvang gewerkt. Stephanie hoopt binnenkort te 
gaan studeren en zich meer te gaan verdiepen in het vak van verpleegkundige. Via deze weg willen 
we Stephanie enorm bedanken voor haar betrokkenheid bij  IKC Stella Nova. Wij wensen haar veel 
succes voor de toekomst.   
 

Vorige week is onze derde BSO groep van start gegaan. Volgende week ontvangt u vanuit de 
opvang een brief in welke stamgroep de kinderen zijn geplaatst. Ook heeft u de groepsnamen nog 
van ons te goed. Wij zijn nog op zoek naar een leuk en goed moment om deze kenbaar te gaan 
maken. 
 

Ondertussen is Bianca gestart op onze babygroep. Bianca voelt zich alweer gelijk thuis bij ons en 
wil u graag bedanken voor de leuke reacties die ze heeft gekregen van u. 
 

Deze week is de jaarlijkse risico-inventarisatie voor de opvang uitgevoerd m.b.t. veiligheid en 
gezondheid. Donderdag 10 november wordt deze besproken in de oudercommissievergadering. Via 
de notulen houden we u op de hoogte van de uitkomsten. 
 

Kerstvakantie 
Graag vragen we aan de ouders van de opvang of u wil doorgeven of uw kind tijdens de kerst-
vakantie aanwezig is. In unit 0 hangen er op de groepsdeuren lijsten die u kunt invullen. Op de BSO 
kunt u dit doorgeven aan de pedagogisch medewerkers. Zodra wij in kaart hebben hoeveel kinderen 
er komen kunnen wij een passend personeelsrooster maken en kijken of we kunnen voldoen aan 
aanvragen voor het ruilen van dagen of extra komen. 
 



 
 

 

Onderwijs 
 
Portfolio en portfoliogesprekken 
Op donderdag 17 november krijgen de leerlingen hun portfolio mee naar huis. De leerlingen van 
Unit 2 (behalve de leerlingen van groep 4) nemen voor het eerst hun portfolio mee naar huis. De 
afgelopen weken is er door de leerkrachten van IKC Stella Nova hard gewerkt om het eerste port-
folio te updaten (Unit 1) en ontwikkelen (Unit 2). In het portfolio vindt u producten die de leerlingen 
de afgelopen periode hebben gemaakt en resultaten van de toetsen die bij de leerlingen zijn afge-
nomen. Ook vindt u bladen met leerdoelen in het portfolio. Door deze doelen duidelijk zichtbaar te 
maken voor de leerlingen, worden ze bewust van hun eigen leerproces. Waarschijnlijk zult u even 
moeten wennen aan ons portfolio. Uw kind kan u helpen het portfolio uit te leggen. Hij of zij kan u 
vertellen wat er in het portfolio te vinden is, waardoor u een goed beeld krijgt van de leerstof die we 
met de leerlingen hebben behandeld en de resultaten die de afgelopen periode zijn behaald. 
 

In het portfolio vindt u een briefje waarop u en uw kind worden uitgenodigd om in te tekenen voor 
een gesprek met de basisgroepleerkracht. Misschien heeft u na het bekijken van het portfolio een 
vraag voor één van onze specialisten. We willen u dan vragen om een afspraak te maken met één 
van de specialisten door in te tekenen op de intekenlijst. Vanaf vrijdagochtend 18 november liggen 
hiervoor intekenlijsten bij de ingang. Op vrijdag kunnen de ouders intekenen die meerdere kinderen 
op IKC Stella Nova hebben zitten. Vanaf maandag 21 november kunnen alle overige ouders 
intekenen voor een gesprek. Bij de intekenlijsten zullen ouders staan die u kunnen helpen bij het 
intekenen. 
 

Meer informatie over het intekenen voor een gesprek over het portfolio krijgt u volgende week 
woensdag. U krijgt dan een brief met daarop alle informatie. We vragen u deze brief goed door te 
lezen, zodat u weet wat er van u wordt verwacht.  
 
Sloffen, pantoffels & binnenschoenen 
Heel veel leerlingen hebben op school pantoffels of binnen schoenen aan. De leerlingen zijn 
ondertussen gewend geraakt aan het uit- en aandoen van hun schoenen en sloffen/binnen 
schoenen. Ook lopen er veel leerlingen op hun sokken rond. In het kader van de veiligheid willen we 
u vragen sloffen, pantoffels of binnen schoenen voor uw kind(eren) te kopen. In het geval van een 
ontruiming van het gebouw moet uw kind dan op sokken de school verlaten. In deze periode van het 
jaar is de grond buiten nat en koud, waardoor het niet fijn is om op sokken naar buiten te moeten. Er 
is bij een ontruiming immers geen tijd om schoenen aan te trekken. Op sloffen, pantoffels of binnen 
schoenen kunnen alle leerlingen zonder problemen meteen naar buiten toe zonder dat ze buiten 
natte of koude voeten krijgen. 
Voor de Kerstvakantie willen we een ontruimingsoefening houden. U heeft de komende periode dus 
nog de tijd om sloffen, pantoffels of binnen schoenen te kopen voor uw kind(eren). 
 

EU-Schoolfruit 
IKC Stella Nova is dit schooljaar ingeloot voor het project EU-Schoolfruit! Dat betekent dat de 
leerlingen vanaf deze week 20 weken lang 3x per week gratis fruit op school krijgen aangeboden. 
Door dit project wordt het eten van fruit op IKC Stella Nova gedurende 20 weken gestimuleerd.  
 

Leesouders gezocht 
De leerlingen van groep 3 hebben de eerste stappen in het leren lezen gezet. Nu moeten zij flink 
gaan oefenen met lezen. Daarom zijn we op zoek naar ouders die het leuk vinden om de leerlingen 
te helpen met lezen. U kunt zich hiervoor opgeven bij juffrouw Divera. Zij kan met u overleggen op 
welke tijd u met de leerlingen kunt lezen. Ook ouders waarvan hun kind in een andere groep zit 
mogen zich opgeven! 
 

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. 
 

 
 



 
 

 

 
Maandviering uitgesteld 
Vanwege de drukke periode rondom de portfolio’s en Sinterklaas is besloten de maandviering van 
deze maand uit te stellen. In december staat er geen maandviering op het programma vanwege de 
kerstviering. De eerstvolgende maandviering is in januari. 
 

Stella Nova Sterrenkinderkoor 
In voorbereiding op de kerstviering in De Oase op vrijdag 23 december start IKC Stella Nova met 
een Sterrenkinderkoor. We gaan liedjes instuderen onder leiding van Nikki van Driel (o.a. zang-
coach bij Greg & Baud) om tijdens de kerstviering ten gehore te brengen aan alle leerlingen en 
ouders. Voor het kerstkoor kunnen kinderen vanaf groep 4 zich inschrijven via een intekenlijst. Deze 
ligt vanaf  14 november op de ronde tafel in school. We hebben plek voor maximaal 18 jongens en 
meisjes. Als uw kind is ingeschreven, is het de bedoeling dat hij / zij alle repetities aanwezig is. Dus 
controleer eerst uw agenda of uw kind aanwezig kan zijn en laat uw kind zich dan snel inschrijven! 

Het Sterrenkinderkoor repeteert op: 

- woensdag 30 november 13.30 - 14.15 uur 
- woensdag 7 december 13.30 -14.15 uur 
- woensdag 14 december 13.30 - 14.15 uur 
- vrijdag 16 december 15.00 - 15.45 uur (let op! extra laatste repetitie) 

Uitvoering: 23 december 2016 tijdens de Kerstviering van IKC Stella Nova. 

Nieuws uit Unit 1 
Nieuwe leerling in Unit 1 
Deze week is Izzie begonnen in Unit 1. We wensen Izzie en haar ouders veel plezier toe in Unit 1! 
 

Makkelijke schoenen en handige veters 
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, bijvoorbeeld 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 (want ‘ze kunnen het al zelf’) en ook voor de leerkrachten.  
Steeds meer leerlingen hebben handige veters in hun schoe- 
nen. Dat zijn plastic veters die ze zelf los en vast kunnen ma- 
ken door ze in de gaatjes te prikken. Hiernaast ziet u een foto  
van deze veters. De veters zijn o.a. te koop bij Hema. Daarnaast willen we u vragen of u met uw 
kind 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! 
 
 

Nieuws uit Unit 2 
Groep 4 t/m 8: surprises maken 
Komend weekend komt Sinterklaas weer aan in Nederland. Ook dit jaar zal Sinterklaas een bezoek 
brengen aan IKC Stella Nova. De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 maken een surprise. De leer-
lingen van de groepen 4 t/m 5 zullen hun surprise op school maken. De leerlingen krijgen hiervoor 
de gelegenheid op dinsdagmiddag tijdens de creatieve les. De afgelopen jaren bleek dit een succes 
te zijn, dus doen we het dit jaar weer op deze manier.  
 

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 maken hun surprise gewoon thuis. Op donderdagavond 1 decem-
ber wordt er een kijkavond georganiseerd. De surprises worden dan tentoongesteld en iedereen is 
welkom om de gemaakte surprises te komen bewonderen. In Unit 1 kunnen er tijdens de kijkavond 
werkjes van de leerlingen bekeken worden. De kijkavond duurt van 18.00 tot 18.30 uur. Zet deze 
datum dus alvast in uw agenda! 
 

 

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


 
 

 

 
 
Groep 8: Afname NIO op dinsdag 15 november. 
Nog even en dan is het alweer januari. Dan zullen de leerlingen van groep 8 hun definitieve school-
advies krijgen. Voordat het schooladvies gegeven wordt, wordt er een intelligentie onderzoek afge-
nomen, de NIO. De resultaten van dit onderzoek worden vergeleken met het beeld dat de school 
heeft van de leerling. Het resultaat van de NIO bepaalt niet het schooladvies! Het schooladvies 
wordt bepaald door de resultaten uit het leerlingvolgsysteem en de mening van het comité 
‘verwijzing V.O. De NIO wordt afgenomen op dinsdag 15 november. De ouders / verzorgers van de 
leerlingen van groep 8 hebben vorige week meer informatie over de afname van de NIO gekregen 
via meester Gerard. 
 

Groep 8: Bezoek aan het Fab-lab op donderdag 17 november 
Op donderdag 17 november gaan de leerlingen van groep 8 naar de Hoofdbibliotheek waar op de 2e 
verdieping het Fab-lab zit. In het Fab-lab leren de leerlingen een ontwerp in 3d te maken en deze uit 
te printen. In het Fab-lab zijn nog meer activiteiten te doen. Meer informatie kunt u vinden op 
http://digitalli.nl/fablab-zoetermeer. We wensen de leerlingen veel plezier in het Fab-lab. 

  
Agenda voor de komende weken: 
 

Woensdag 9 november 2016 
Nieuwsbrief 6. 
 

Donderdag 10 november 2016 
Meester Eelco afwezig i.v.m. studiedag voor directeuren. 
Schoolbezoek leerkrachten van basisschool De Hoeksteen uit Spijkenisse. 
 

Vrijdag 11 november 2016 
8.30 uur Nationaal Schoolontbijt. 
 

Dinsdag 15 november 2016 
Afname NIO groep 8. 
 

Donderdag 17 november 2016 
Portfolio 1 mee naar huis. 
Meester Eelco afwezig. 
Bezoek aan het Fab-lab door groep 8. 
 

Maandag 21 november 2016 
15.15 uur Teamvergadering. 

19.00 uur Informatieavond Voortgezet Onderwijs groep 8. 
 

Dinsdag 22 november 2016 
Schoolfotograaf! 
Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg. 
 

Woensdag 23 november 2016 
Nieuwsbrief 7. 
Schoolbezoek leerkrachten van de Beatrixschool en de Da Costaschool uit Gouda. 
 

Donderdag 24 november 2016 
Schoolbezoek leerkrachten van basisschool de Hofvijver uit Zoetermeer. 
 

Vrijdag 25 november 2016 
Schooltandarts. 

http://digitalli.nl/fablab-zoetermeer

