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Algemeen 
 
Foto’s nabestellen via de website van de fotograaf 
Op dinsdag 22 november is de fotograaf op bezoek geweest op IKC Stella Nova. Alle kinderen zijn 
op deze dag op de foto gezet. Binnenkort ontvangt u een kaart met daarop uw persoonlijke inlog-
gegevens. Via de website van de fotograaf kunt u dan uw eigen fotopakket samenstellen. Ook 
familieleden en vrienden kunnen met uw inloggegevens foto’s nabestellen. U moet hen daarvoor 
natuurlijk wel de inloggegevens geven. De foto’s worden naar uw woonadres opgestuurd. Ook de 
betaling verloopt via de fotograaf. We hopen dat u tevreden bent met de gemaakte foto’s en dat het 
nabestellen naar wens verloopt. Mocht het u niet lukken om foto’s na te bestellen, dan kunt u 
hiervoor terecht bij juffrouw Angelique of meester Eelco. 
 

Sinterklaas op bezoek bij IKC Stella Nova 
Op vrijdag 2 december zal Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek brengen aan IKC Stella Nova. 
Rond 9.00 uur zullen Sinterklaas en zijn Pieten bij IKC Stella Nova aankomen. Alle kinderen 
verzamelen in hun eigen basisgroep. Daarna gaan alle kinderen naar buiten om Sinterklaas en zijn 
Pieten te verwelkomen. Ouders mogen, nadat zij hun kind bij de basisgroep hebben gebracht, 
buiten wachten totdat Sinterklaas aankomt. De leerkrachten kunnen dan het beste overzicht houden 
op alle kinderen van IKC Stella Nova. 
Als Sinterklaas en zijn Pieten aangekomen zijn, gaan zij naar Unit 1.  Alle kinderen brengen een 
bezoek aan Sinterklaas en zijn Pieten. Na Unit 1 zijn de leerlingen van Unit 2 aan de beurt.  
In de ochtend zal een Piet onder begeleiding van één van de medewerkers van de opvang een 
bezoek brengen aan Unit 0. We zullen op dat moment een inschatting maken hoe de kinderen op 
Piet reageren en bepalen hoe lang Piet in Unit 0 blijft. Aan het eind van de ochtend worden Sinter-
klaas en zijn Pieten uitgezwaaid door de kinderen van IKC Stella Nova.  
Wij volgen op IKC Stella Nova het verhaal van het Sinterklaasjournaal. Wilt u weten wat er zich 
afspeelt in dit verhaal, volg dan om 18.00 uur op NPO 3 het Sinterklaasjournaal. De kinderen kijken 
ook elke dag het Sinterklaasjournaal op school. 
 

Donderdag 1 december 2016: Kijkavond Sinterklaas & Surprises 
Het begint ondertussen een traditie te worden; de kijkavond op de avond voordat Sinterklaas op 
bezoek komt. Op donderdagavond 1 december bent u van harte welkom om naar de werkjes en 
surprises die de kinderen gemaakt hebben te komen kijken. Om 18.00 uur gaat de deur open en 
kunnen de kinderen van groep 6 t/m 8 hun surprise op school komen afleveren. Alle surprises 
worden tentoongesteld. De kinderen van groep 4 en 5 hebben op school een surprise gemaakt. 
Natuurlijk worden ook deze surprises tentoongesteld. U bent van harte welkom in Unit 2 om de 
surprises te komen bekijken. 
In Unit 0 en Unit 1 hebben de kinderen allerlei werkjes gemaakt rondom het thema ‘Sinterklaas’.     
U kunt de werkjes tijdens de Kijkavond komen bekijken. Om ongeveer 18.30 uur is de Kijkavond 
afgelopen. Tot ziens op onze Kijkavond! 
 

Nieuwe kinderen op IKC Stella Nova 
De afgelopen weken zijn er 4 nieuwe kinderen bijgekomen op IKC Stella Nova. In Unit 1 zijn 
Reshum, Dylan, Prajin en Timo gestart. Wij wensen alle nieuwe ‘sterren’ en natuurlijk ook hun 
ouders veel plezier op IKC Stella Nova! 
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Opvang 
 
Extra opvangmogelijkheid tijdens de studiedag op maandag 5 december 
Op 5 december heeft het team van IKC Stella Nova onderwijs een studiedag. Heeft u deze dag 
opvang nodig op onze BSO, laat het ons weten. 
 

Overige extra opvangmogelijkheden 
Wist u dat u ook bijvoorbeeld op woensdag tot half vier opvang kunt afnemen? Soms kan dat qua 
werk goed aansluiten. Heeft u incidenteel een dagje opvang nodig? Ook dit is mogelijk. Neem 
hiervoor contact op met juffrouw Angelique. 
 

Ouders bedankt! 
Graag willen wij de ouders die gebruik maken van de opvang nogmaals bedanken voor hun bijdrage 
aan de dag van de pedagogisch medewerker. Onlangs zijn wij uiteten geweest om o.a. ook afscheid 
te nemen van Stephanie en tijdelijk van Daniëlle en hebben een heerlijk drankje gedronken van jullie 
bijdrage. 
 

Vrije dagen medewerkers 
Aan het einde van het jaar zijn de medewerkers van de opvang afwisselend vrij. Wij laten u nog 
weten wie er wanneer aan het werk is. Carola is in de week van 5 december alvast een weekje vrij. 
 

Oudercommissie zoekt nieuwe leden! 
De oudercommissie heeft het afgelopen jaar weer veel voor ons betekend! Het jaarverslag zullen de 
ouders van de opvang binnenkort ontvangen. Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Vooral ouders uit 
de baby- of peutergroep zijn hard nodig. Wilt u meer informatie over de rol van de oudercommissie 
en de taken? Neemt u dan contact op via angelique.bekooy@partou.nl. Patricia, Paulina, Rhea en 
Frederique bedankt voor jullie inzet! 
 

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. 
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Onderwijs 
 
Ter herinnering: Sloffen, pantoffels & binnenschoenen 
Heel veel leerlingen hebben op school pantoffels of binnen schoenen aan. De leerlingen zijn onder-
tussen 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 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. In het kader van de veiligheid willen we u vragen sloffen, pantoffels of binnen schoenen voor 
uw kind(eren) te kopen. 
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). 
 

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 afgelopen periode zijn Reshum, Dylan, Prajin en Timo begonnen in Unit 1. We wensen hen en 
hun ouders veel plezier toe in Unit 1! 
 

De letter van de week: de letter -k van kunst 
Ook in de periode van Sinterklaas is er weer een nieuwe letter van de week. Dit keer is dat de letter 
-k. De leerlingen van Unit 1 zijn op zoek naar allerlei woorden met de letter -k en ze hebben er al 
heel veel gevonden! 
 

Nieuws uit Unit 2 
Groep 4 t/m 8: surprises  
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 hebben hun surprise op school gemaakt. Tijdens de Kijkavond op 
donderdag 1 december worden de surprises tentoongesteld. U bent vanaf 18.00 uur van harte 
welkom om de gemaakte surprises te komen bekijken! 
 

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben thuis hun surprise gemaakt. Op donderdagavond 1 
december is er een Kijkavond en moeten de gemaakte surprises naar school worden gebracht. De 
surprises worden dan voor iedereen tentoongesteld. Iedereen is vanaf 18.00 uur welkom om de 
gemaakte surprises te komen bewonderen. De kijkavond duurt van 18.00 tot 18.30 uur. Tot ziens op 
onze Kijkavond! 
 

 
 



 
 

 

 

 
Agenda voor de komende weken: 
 

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. 
 

Maandag 28 november 2016 
Schoolbezoek. 
19.30 uur OR vergadering. 
 

Dinsdag 29 november 2016 
19.30 uur MR vergadering. 
 

Woensdag 30 november 2016  
Meester Eelco afwezig. 
 

Donderdag 1 december 2016 
18.00 – 18.30 uur Kijkavond Sinterklaas & Surprises. 
 

Vrijdag 2 december 2016 
Sinterklaas op bezoek bij IKC Stella Nova. 
12.00 uur Alle leerlingen zijn vrij! 
 

Maandag 5 december 2016 
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 
 

Dinsdag 6 december 2016 
15.15 uur Teamvergadering. 
 

Woensdag 7 december 2016 
Nieuwsbrief 8. 
 

Donderdag 8 december 2016 
Schooltandarts. 
 

Vrijdag 9 december 2016 
Schoolbezoek leerkrachten basisschool De Touwladder uit Zoetermeer. 


