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Algemeen
Dinsdag 25 mei: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij!
Op dinsdag 25 mei heeft het team van IKC Stella Nova onderwijs een studiedag. De onderwerpen
voor deze dag zijn het vergroten van het leesplezier en het verbeteren van het leesonderwijs, de
inzet van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijsachterstanden en de formatie van
schooljaar 2021 – 2022. Mocht u op deze dag opvang nodig hebben, dan kunt u contact opnemen
met Angelique Bekooy, manager van de kinderopvang.
Enorme berg speelgoed voor de Speelgoedbank!
Op woensdag 12 mei vierden alle medewerkers (kinderopvang, onderwijs en BSO) van IKC Stella
Nova hun verjaardag. Net als voorgaande jaren hebben we op deze dag speelgoed ingezameld
voor de Speelgoedbank. We hebben dan ook een enorme berg aan speelgoed in ontvangst mogen
nemen waarmee we veel kinderen blij kunnen maken. Hierbij willen we dan ook alle kinderen en
ouders bedanken voor al het speelgoed!

Opvang
Welkom
In unit 0 verwelkomen wij Olivia, Zaya en Liam. We wensen jullie heel veel plezier bij ons.
Personeel
Graag infomeren wij jullie over Kila en Eline. Beide collega’s zijn zwanger. Zodra we weten wanneer
hun verlof start infomeren wij de ouders van Unit 0 via de ouderapp. I.v.m. de coronaregels van dit
moment zullen ze al eerder niet meer op de groep werken. Eline werkt op dit moment al boventallig
en is nog wel op de locatie aanwezig.
GGD inspectie
Op donderdag 8 april heeft de jaarlijkse inspectie plaats gevonden in unit 0. De inspectie verliep
prima en alles was netjes op orde. In het bijgevoegde document vindt u het rapport.
Thema er was eens…
De komende tijd staan de BSO en Unit 0 in het teken van sprookjes. Rondom dit thema zullen wij
verschillende activiteiten uitvoeren en stilstaan bij een aantal van de vele sprookjes!
Oudercommissie
Op dit moment is de oudercommissie druk bezig met het lezen van het vernieuwde pedagogisch
beleid en geven hier advies over. We zijn op zoek naar nieuwe leden. Heeft u interesse? Neem dan
contact op met angelique.bekooy@partou.nl.
Warmer weer & zonnebrand
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,
daarna zullen wij dit blijven herhalen. Mocht uw kind eigen zonnebrand hebben, kunt u deze
meegeven zodat we hier rekening mee kunnen houden.
BSO
Welkom
Wij verwelkomen James, Bibi en Jaro als nieuwe gele sterren, Leonore als paarse ster en Fender,
Fréderique, Zayne en Sem als oranje sterren. We hopen dat de nieuwe kinderen veel plezier zullen
beleven op onze BSO!
Meivakantie
De meivakantie was weer een succes! We hebben ontzettend veel activiteiten kunnen doen en veel
buiten kunnen spelen. Daarnaast hebben we dankzij de activiteiten ook nog eens heel lekker
kunnen eten, denk hierbij aan pannenkoeken, pasta en wraps. Een feestje dus!
Wij hebben genoten van de meivakantie en kijken uit naar de zomervakantie!
Studiedag (afmelden of aanmelden)
Mocht er een studiedag op de planning staan, wilt u er dan aan denken om de aanwezig- of
afwezigheid van uw kind(eren) zo snel mogelijk door te geven. Zo weten wij hoeveel personeel er
nodig is voor de studiedag!
Ontruimingsoefening
Op dinsdag 4 mei hebben wij een ontruimingsoefening gehad op de BSO. Dit doen wij twee keer per
jaar om het ontruimen te oefenen.
De oefening is goed gelukt, alle kinderen waren in een vlot tempo op de verzamelplaats te vinden.
We zijn super trots op onze BSO kinderen!
Eigen speelgoed
De afgelopen tijd merken wij een toename van het gebruik van eigen speelgoed. Dit is helaas niet
de bedoeling. We willen dit voorkomen omdat het meenemen van eigen speelgoed zorgt voor
teleurstelling bij andere kinderen en verdriet als het speelgoed kwijt raakt of kapot gaat.
Wij willen daarom vragen aan ouders om hierop te letten en te voorkomen dat kinderen eigen
speelgoed meenemen naar de BSO.

Onderwijs
Personele situatie
Een aantal weken geleden is juffrouw Hanneke geopereerd en op dit moment is zij daarvan herstellende. Het zal nog even duren voordat zij weer op school aanwezig zal zijn. Op de achtergrond
kunnen wij een beroep op haar doen en biedt zij hulp waar nodig is. We hopen dan ook dat het
herstel spoedig zal blijven verlopen en dat we Hanneke nog voor de zomervakantie weer op school
hebben rondlopen.
In de Meivakantie is er door de huisarts aan juffrouw Corine geadviseerd om zich ziek te melden
voor haar werkzaamheden op onze school en de andere school waarvoor zij werkt. Gelukkig
kunnen we dat voor de komende tijd oplossen doordat juffrouw Yvette heeft aangeboden om extra
te komen werken op maandag. In de eerste week van juni komt juffrouw Mandy terug van zwangerschapsverlof en kunnen we de afwezigheid van juffrouw Corine nog beter opvangen. We wensen
juffrouw Corine een voorspoedig herstel toe!
Inzameling speelgoed voor de Speelgoedbank
Op juf- en meesterdag (en de dagen daarvoor) zijn we bedolven onder het speelgoed voor de
Speelgoedbank. Onze dank is groot want we kunnen daarmee heel veel kinderen gelukkig maken!
Helaas ligt de berg speelgoed nog in de school omdat ook de Speelgoedbank te maken heeft met
Corona en er een aantal medewerkers in quarantaine moesten. We proberen al het speelgoed zo
snel mogelijk bij de Speelgoedbank af te leveren. Nogmaals bedankt aan iedereen die speelgoed
heeft meegenomen, het komt op een goede plek terecht!
Dinsdag 25 mei: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij!
Op dinsdag 25 mei heeft het team van IKC Stella Nova onderwijs een studiedag. De onderwerpen
voor deze dag zijn het vergroten van het leesplezier en het verbeteren van het leesonderwijs, de
inzet van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijsachterstanden en de formatie van
schooljaar 2021 – 2022. Mocht u op deze dag opvang nodig hebben, dan kunt u contact opnemen
met Angelique Bekooy, manager van de kinderopvang.
Moederdag en Vaderdag
Via een aantal ouders hebben we een vraag gekregen waarom we dit jaar geen Moederdag cadeau
hebben gemaakt. Via dit bericht proberen we u te laten weten welke bewuste keuze we hierin hebben gemaakt. Met ongeveer 170 gezinnen kunt u zich voorstellen dat er allerlei (bijzondere) gezinssituaties zijn waarin onze leerlingen opgroeien. Dat leidt ertoe dat we, op de momenten dat Moederdag en Vaderdag dichterbij komen, rekening moeten houden met de veelzijdigheid aan gezinssituaties. Het is voor ons een lastige situatie om aan de kinderen uitleg te moeten geven waarom
het ene kind één cadeau mag maken, een ander kind meerdere cadeaus mag maken en sommige
kinderen geen cadeau hoeven te maken. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om geen cadeau
meer te maken voor Moederdag en Vaderdag.
We begrijpen dat we dit eerder en beter hadden kunnen communiceren. We hopen dat we met dit
bericht alsnog uitleg hebben kunnen geven aan het door ons genomen besluit. We hopen dan ook
dat u begrip heeft voor dit besluit en dat alle moeders op Moederdag alsnog in het zonnetje zijn
gezet.
Nieuws uit de MR
Op dinsdag 18 mei heeft de MR overleg gehad. Er is o.a. gesproken over de maatregelen en
richtlijnen rondom Corona, over de onderwijskundige ontwikkelingen waarmee we aan de slag gaan
op de studiedag, over de formatie van komend schooljaar en de activiteiten die de afgelopen weken
gehouden zijn. Op dinsdag 22 juni heeft de MR weer overleg.

Schoolfruit tot aan de Zomervakantie
De afgelopen weken hebben de leerlingen gewoon Schoolfruit gekregen op school. De leverancier
heeft ons namelijk laten weten dat de actie doorloopt tot aan de Zomervakantie. Daar zijn we
natuurlijk erg blij mee!
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!
Even voorstellen… Onze nieuwe School Maatschappelijk Werker (SMW-er)
Beste ouders/verzorgers,
Via deze nieuwsbrief maak ik graag kennis met u. Mijn naam is
Stephanie Vingerling en ik ben per 1 mei de nieuwe schoolmaatschappelijk werker op Stella Nova! Ik ben 30 jaar en woon
al heel mijn leven in Zoetermeer. Ik ben bekend met het werken
op basisscholen en de zorg rondom de school. Mijn passie is
ouders en kinderen weer in hun kracht te zetten en verder te
helpen. Als schoolmaatschappelijk werker word ik breed ingezet
voor zowel oudergesprekken, kind gesprekken, verwijzingen en
ondersteuning van leerkrachten. Mijn werkdag op Stella Nova is
maandagochtend. Tussen 08.30 en 09.30 is er een inloopspreekuur voor ouders die een gesprek willen of een vraag hebben.
Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact op. Ik kijk er
erg naar uit om te beginnen!
Mail: s.vingerling@schoolformaat.nl
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.
Met vriendelijke groet, Stephanie Vingerling
Nieuws uit Unit 1
Einde zwangerschapsverlof juffrouw Mandy
In de eerste week van juni keert juffrouw Mandy terug van haar zwangerschapsverlof. We zijn erg
blij dat ze ons team in deze laatste weken van het schooljaar weer komt versterken. We wensen
juffrouw Mandy alvast veel plezier in Unit 1!
Thema; Op de boerderij
Sinds vorige week werken de leerlingen met het thema ‘Op de boerderij’. De themahoek is een
echte boerderij geworden waarin de leerlingen heerlijk kunnen spelen en ontdekken. De leerlingen
werken met dit thema tot aan de zomervakantie.
Op woensdag 2 juni brengen de leerlingen van Unit 1 een bezoek aan de kinderboerderij. U krijgt
hierover nog meer informatie van de leerkrachten.
Nieuws uit Unit 2
Thema: Werelddelen
In Unit 2 wordt de komende weken gewerkt met het thema ‘Werelddelen’. Alle werelddelen komen
op hun eigen manier aan de beurt, waarbij de leerlingen verschillende activiteiten doen om meer te
weten te komen over de werelddelen die er zijn.
Nieuws uit Unit 3
Groep 7: praktisch verkeersexamen op maandag 31 mei
Op maandag 31 mei doen de leerlingen van groep 7 praktisch verkeersexamen op de fiets. U heeft
hierover al informatie ontvangen van de leerkrachten. We wensen alle leerlingen van groep 7 heel
veel succes toe!

Agenda voor de komende weken:
Datum
Woensdag 19 mei 2021
Donderdag 20 mei 2021
Maandag 24 mei 2021
Dinsdag 25 mei 2021
Woensdag 26 mei 2021
Donderdag 27 mei 2021
Vrijdag 28 mei 2021
Maandag 31 mei 2021
Dinsdag 1 juni 2021
Woensdag 2 juni 2021
Donderdag 3 juni 2021
Vrijdag 4 juni 2021

Activiteit
Nieuwsbrief 7
Meester Eelco afwezig i.v.m. studiedag directeuren
2e Pinksterdag; alle leerlingen zijn vrij!
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij!

Meester Eelco afwezig, juffrouw Heleen aanwezig
Meester Eelco afwezig
Praktisch verkeersexamen groep 7.
Nieuwsbrief 8
Unit 1 op bezoek bij de kinderboerderij
Meester Eelco afwezig, juffrouw Heleen aanwezig
Meester Eelco afwezig, juffrouw Heleen aanwezig

