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Algemeen
Maatregelen en adviezen rondom het Corona virus
Afgelopen week hebben we u een aantal manieren geïnformeerd over de maatregelen en adviezen
rondom het Corona-virus. Hieronder vindt u deze maatregelen en adviezen nog een keer.
Afgelopen zondag is er een speciale persconferentie geweest over de ontwikkelingen van het
coronavirus in Nederland. Tijdens deze uitzending zijn de aangescherpte richtlijnen van het RIVM
gecommuniceerd. Wij vragen u om extra alert te zijn en de onderstaande richtlijnen van het RIVM te
volgen en waar nodig uw kind(eren) preventief thuis te houden.
Wanneer moeten kinderen vanwege het coronavirus thuisblijven
Bent u en/of uw kind(eren) op vakantie geweest in een door het RIVM aangewezen risicogebied én
heeft u of uw kind(eren) koorts en/of luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) dan verzoeken
wij u uw kind thuis te houden en contact op te nemen met de huisarts. Dit geldt ook als u of uw
kind(eren) in contact zijn geweest met een patiënt waarbij het coronavirus is vastgesteld. U kunt uw
kind weer naar de opvang brengen op het moment dat uw huisarts aangeeft dat dit verantwoord is.
Mocht het nodig zijn om uw kind(eren) preventief thuis te houden dan vragen wij u nadrukkelijk dit te
melden bij Angelique of Eelco.
Maatregelen binnen IKC Stella Nova
In verband met het Corona virus hebben we een aantal maatregelen getroffen binnen IKC Stella
Nova. Er zit genoeg zeep in de zeepdispensers en de papieren handdoekjes worden continu
aangevuld. Ook hebben wij besloten tijdelijk geen handen te schudden met de kinderen / leerlingen.
Hiermee hopen we voldoende maatregelen te hebben genomen binnen ons IKC.
Werkzaamheden aan ons gebouw
In de vorige nieuwsbrief hebben we u laten weten dat er werkzaamheden gaan plaatsvinden aan
ons schoolgebouw. Ondertussen hebben we daarover al meer informatie ontvangen. De meeste
werkzaamheden zullen op het dak, dus buiten ons gebouw plaatsvinden. Hiermee wordt de overlast
tot een minimum beperkt. Er zullen echter ook werkzaamheden binnen moeten plaatsvinden. Deze
vinden plaats in Unit 0, onze kinderopvang. In Unit 0 zullen er werkzaamheden plaatsvinden aan de
ventilatiekanalen. Deze staan ingepland op 22, 23 en24 april. Hierdoor kunnen wij niet alle ruimtes
gebruiken tijdens deze periode. Volgende week ontvangt u nadere informatie over hoe wij deze
periode aan het werk zullen zijn en zullen wij (het is dan meivakantie) alvast gaan starten met de
inventarisatie m.b.t. het aantal kinderen wat op deze dagen aanwezig zal zijn. We ontkomen er
helaas niet aan dat er in Unit 0 overlast zal zijn van de werkzaamheden. We doen er alles aan om
deze overlast zo klein mogelijk te houden voor kinderen en ouders. Onze prioriteit ligt bij het
welbevinden van de kinderen. We proberen dit zo goed mogelijk in de gaten te houden tijdens de
werkzaamheden.

Opvang
Algemeen
Nieuwe kinderen
Graag verwelkomen op baby 2 Braylon en Rose-Ivery
Personeel
Vaste flexers
De afgelopen tijd heeft u kennis kunnen maken met Bouchra, Ze is op alle groepen ingewerkt.
Wanisha, Bouchra, Zuhre en Sanne (Sanne start op 5 maart) vullen ons team aan als onze vaste
flexers, waar we heel erg blij mee zijn!
Kelsey
Op 14 februari heeft Kelsey onder applaus van o.a. Halima en Angelique haar diploma niveau 3 in
ontvangst mogen nemen. Een mooi moment waarbij we met zijn allen trots terugkijken op het
gehele leerproces voor zowel Kelsey als voor ons.
Danielle
Vanaf 23 maart gaat Danielle met zwangerschapsverlof. De weken zijn omgevlogen. Omdat de
bezetting op de groep qua aantal kinderen is veranderd, leggen we laatste hand aan de juiste
personele bezetting. Wij zullen u, voor het verlof van Danielle, nader informeren over de invulling.
Coachplan 2020 medewerkers opvang
Onze vestigingen werken dagelijks aan goede en verantwoorde kinderopvang. Teams worden
daarbij ondersteund door het vestigings-en regiomanagement en het servicekantoor. Vanuit de
afdeling Kwaliteit & Pedagogiek worden teams ondersteund bij het implementeren van beleid en
coachen van collega’s.
Verdeling over de vestigingen 2020
Het aantal beleidsuren en uren voor coaching hebben wij op landelijk niveau bepaald en verdelen
dat vervolgens over de regio’s. Dit doen we door aan iedere regio een adviseur kwaliteit &
pedagogiek EN een pedagogisch coach te koppelen. Dit wordt aangevuld met interactiecoaches en
de flexibele schil van vestigingsmanagers. Daar waar meer nodig is zetten wij een van de twee
flexibel inzetbare coaches in. De flexpool ontvangt coaching van hun eigen flexcoaches, aangevuld
met ondersteuning vanuit afdeling Kwaliteit & Pedagogiek.
Wat betekent dat voor uw vestiging?
We zorgen dat elke medewerker minimaal één keer per jaar gecoacht wordt. Dat kan op
verschillende manieren, bijvoorbeeld door een themabijeenkomst met een pedagogisch onderwerp,
interactiebegeleiding, ondersteuning bij pedagogische vragen of als onderdeel van de opleiding
‘baby expert’. Dat is mede afhankelijk van de behoefte van de vestiging. In de praktijk zal dit
neerkomen op ongeveer 4 a 5 uur coaching per medewerker per jaar. Een uitgebreide omschrijving
van hoe wij de inzet regelen ten aanzien van beleidsuren en coaching is op te vragen via de
vestigingsmanager.
Focus 2020
Dit jaar zal het team in ieder geval coaching ontvangen door de inzet van:
X Interactiebegeleiding
X Themabijeenkomst over een pedagogisch onderwerp afgelopen februari voor de BSO
X 5 tal collega’s worden dit jaar gecoacht binnen opleiding baby expert

Nieuws uit de groepen
KDV
Thema taalontwikkeling
We zijn inmiddels begonnen aan een nieuwe thema, thema Kunst. De kinderen maken schilderijen
met allerlei soorten schildertechnieken. Ook hangen er weer plaatjes op de groepen, met allerlei
voorwerpen die thema gebonden zijn. Deze plaatjes worden benoemd en uitgelegd, zo vergroten de
kinderen hun woordenschat. Benoemen en herhalen is een kunst bij het leren praten.
Peuter uitje: Sprookjesbos
Dinsdag 3 maart zijn de peuters (vanaf 2,5 jaar) naar het Stadstheater geweest. Daar werd de
voorstelling “sprookjesbos” gehouden. Doornroosje, Klein Duimpje en de goede heks Fien (o nee de
beste tovenaar van heel sprookjesbos, zoals ze het zelf zegt) verwelkomde ons met een liedje.
Daarna vertelde Doornroosje dat de Koning jarig is en vanavond een feestje gaf. Daar hadden ze
alle drie veel zin in. Als cadeau hadden ze een sprookjesboek voor de Koning. Voor de veiligheid
hadden ze het in een kluis gedaan. En Klein Duimpje wist de code...of toch niet... Wat nu? Gelukkig
is het gelukt met onze hulp om toch de kluis te openen. Na flink mee geklapt en gezongen te
hebben, was het helaas al snel tijd om weer terug naar de opvang te gaan. Maar wat hebben we
genoten!
BSO nieuws
Welkom Tijmen, Levi en Maysae. Wij wensen jullie veel plezier op de bso.
Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie op de bso was weer super geslaagd, met leuke uitjes en activiteiten.
De komende maand werken wij met het thema kunst. Soms wordt er afgeweken van het
activiteitenrooster omdat de kinderen dan een ander kunstzinnig plan hebben bedacht. Elke
donderdag is er gelegenheid om aan het Gouden Boekje te werken met Juf Halima en Meester
Jesse. Dit jaar doen we voor spek en bonen mee om te zien hoe leuk het is een eigen boekje te
maken. De rode draad in het boekje zal vriendschap zijn. Samen met de kinderen die willen
meedoen wordt er een titel bedacht, een tekst geschreven en mooie tekeningen gemaakt die bij het
verhaal passen.
Filmfestival
Onze eigen film voor het Filmfestival is verzonden en begin maart wordt er bekend gemaakt welke
12 bso’s zijn geselecteerd voor een scene in de Vriendschapsfilm. Onze blauwe sterren hebben
super goed hun best gedaan zowel voor als achter de camera. De titel is ‘BSO Alone’
Opa Dirk wordt door zijn kleindochter en haar vriendinnen bezocht in het bejaardentehuis. Daar
vinden ze een oud fotoalbum met een foto van de jonge opa Dirk met zijn beste vriendje Daan. Hoe
zij beste vriendjes zijn geworden en hier een prijs voor hebben gewonnen hebben we gefilmd in een
flashback. In de film komt aan bod miscommunicatie tussen ouders, een niet zo oplettende bso juf,
2 vriendjes die verstoppertje spelen en achtergelaten worden in een leeg bso gebouw. Er zijn 2 niet
zo snuggere boeven, 2 super dappere vriendjes die niet bang zijn en de moed niet opgeven. 2
Politieagenten die de boeven in de boeien slaan een super trotse burgemeester die een prijs uitreikt
aan onze beste vriendjes voor altijd.
Voor alle ouders/verzorgers, bso kinderen, juffen en meesters zullen we een heuse filmpremière
houden op onze tribune. Houd de nieuwsbrief de komende tijd dus goed in de gaten voor de exacte
tijd en datum van de première. En natuurlijk wordt u ook op de hoogte gehouden of we hebben
gewonnen.
Kluisjes
Deze week krijgen alle kinderen van de Paulusschool, Vijverburg en de Wilhelmina school een
eigen kluisje toegewezen. Dit kunnen ze herkennen aan sticker op hun kluis en dezelfde sticker op
de namenlijst. Helaas hebben we niet voor elk kind een eigen kluisje dus soms zullen broertjes en
zusjes samen delen. Via de ouderapp wordt de sticker-namenlijst doorgestuurd zodat u ook weet
welk kluisje van uw kind is. Kinderen kunnen dan reserve kleding en sloffen opbergen in hun kluisje.
Dit betekent dus dat in de vakanties de kinderen van Stella Nova geen gebruik meer kunnen maken
van deze kluisjes en hun spulletjes in hun eigen kluis mogen opbergen.

Onderwijs
Portfolio en portfoliogesprekken
Op donderdag 19 maart krijgen de leerlingen hun portfolio mee naar huis. In het portfolio vindt u
producten die de leerlingen de afgelopen periode hebben gemaakt en resultaten van de toetsen die
bij de leerlingen zijn afgenomen. Ook vindt u in het portfolio de resultaten van de Cito toetsen die in
de afgelopen weken zijn afgenomen. Uw kind kan u helpen om uitleg te geven over de producten en
resultaten die in het portfolio te vinden zijn. Hierdoor krijgt u een beeld 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 of één van de andere leerkrachten uit de Unit.
Vanaf vrijdagochtend 20 maart liggen er intekenlijsten bij de ingang. Alle ouders mogen vanaf
vrijdag 20 maart intekenen voor een gesprek. Bij de intekenlijsten zullen ouders staan die u kunnen
helpen bij het intekenen.
In de komende weken krijgt u meer informatie over het intekenen voor een gesprek over het
portfolio. 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.
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!
Schoolfruit
Elke week wordt er op onze school fruit bezorgd voor onze leerlingen. Soms kunnen wij dit fruit
zonder problemen uitdelen, maar regelmatig is het handiger als het fruit gesneden wordt. De
leerlingen eten het fruit daardoor beter dan wanneer we het niet kleingesneden aanbieden. We zijn
daarom op zoek naar ouders die op dinsdag-, donderdag- en/of vrijdagochtend willen helpen met
het snijden van het fruit. Hoe meer mensen helpen, hoe sneller het fruit klaar is voor de leerlingen!
Er kan direct om 8.30 uur begonnen worden, verzamelplaats is in de keuken van onze school!
Kijkt u van tevoren welk fruit er aan de leerlingen wordt aangeboden. Op diverse plekken in de
school hangt een blaadje met daarop het fruitaanbod van die week. Het komt voor dat er fruit
geleverd wordt dat kinderen niet lusten. Wilt u er dan zelf voor zorgen dat uw kind(eren) iets anders
mee naar school nemen? Het schoolfruit is iets extra’s dat wordt aangeboden en kan een vervanger
zijn van het tussendoortje om 10.15 uur.
Paasproject
Elke ochtend is een klein wondertje. Want hoe donker de nacht ook geweest is, toch komt de zon
weer op voor een nieuw begin. In deze weken zingen we een lied waarin dat als volgt verwoord
wordt: ‘De zon komt op en geeft ons licht, zo brengt de hemel een bericht. Want na het donker van
de nacht komt altijd weer een nieuwe dag’.
Afgelopen maandag zijn we in de weekopening begonnen met het project “Wakker worden”, waarbij
de “wekker” een centrale rol heeft. Dit zal dus ook de komende maandagen iedere keer centraal
staan. Natuurlijk zoeken wij ook naar een “verbeelding” bij iedere weekopening. Deze week was dat
het geval met het zaaien van “goedheid. Aardigheid, verdraagzaamheid en eerlijkheid”
Straks met Pasen horen we het verhaal van de dood van Jezus. Midden op de dag werd het donker
in het hele land, en het leek voor de vrienden van Jezus alsof het nooit meer licht zou worden. Maar
op de derde dag gebeurde het wonder: De steen voor het graf werd weggerold. Zo liet God zien dat
Hij altijd een nieuw begin maakt, zelfs na de donkerste nacht.
De verhalen uit het Bijbelboek Mattheüs schudden mensen/ons wakker. Ze laten zien hoe mooi en
hoopvol het leven kan zijn. In de verhalen gebeuren ook nare en verdrietige dingen. Het lijkt haast
wel een nachtmerrie. Maar de Bijbel vertelt dat een nachtmerrie nooit het laatste woord heeft. God
maakt mensen wakker, zoals Hij ook Jezus wakker riep op de derde dag.
De komende weken gaan we met de kinderen op deze weg naar het Paasfeest en horen wat ons
“Wakker schudt”.

Op zoek naar: Reservekleding
We zijn op zoek naar kleding die wij kunnen gebruiken als reservekleding voor leerlingen die een
ongelukje hebben gehad op school of te water zijn geraakt in de natuurspeeltuin tijdens het buitenspelen. Alle maten zijn welkom, vooral maten voor onze leerlingen uit Unit 1 en 2. U moet denken
aan broeken, sokken, T-shirts, truien enz. Als u kleding heeft die niet meer gebruikt wordt, lever
deze dan in op school! Alvast bedankt.
Aanwezigheid School Maatschappelijk Werker (SMW-er)

Lucas Verdoes
T 06 116 256 41
E l.verdoes@schoolformaat.nl
Ik ben de volgende dagen op school aanwezig: vrijdag 6 maart, maandag 9 maart, vrijdag 20 maart
en maandag 23 maart, vrijdag 3 april en maandag 6 april.
Nieuws uit Unit 1
Nieuwe leerlingen
In deze periode starten er twee nieuwe leerlingen in Unit 1, Scarlett en Ruiz. Ruiz is het broertje van
Richano uit groep 5 en Scarlett komt van onze opvang. We wensen onze nieuwe leerlingen en hun
ouders veel plezier en succes toe op IKC Stella Nova!
Thema voor de komende periode: Kunst
De komende periode staat het thema ‘Kunst’ centraal in Unit 1. De themahoek hangt vol met
prachtige schilderijen en de leerlingen kunnen daar hun fantasie loslaten in een nog te maken
kunstwerk. Ook zullen de leerlingen de komende weken zelf een aantal kunstwerken gaan maken.
Deze kunstwerken kunt u komen bekijken tijdens de tentoonstelling aan het eind van dit thema. In
de volgende nieuwsbrief leest u meer hierover!
Nieuws uit Unit 2
Thema voor de komende periode: Kunst
De komende periode staat het thema ‘Kunst’ centraal in Unit 2. De leerlingen krijgen allerlei
activiteiten die met kunst te maken hebben. Dit gebeurt natuurlijk vooral tijdens de lessen crea op
maandagmiddag.
Kunstenaar in groep 4!
Afgelopen dinsdag was voor het laatst kunstenaar Gerart Kamphuis op bezoek in groep 4. Hij heeft
weer op zijn meeslepende wijze kinderen naar hartenlust laten schilderen. Gerart gaat binnenkort
van zijn pensioen genieten en daarom hebben wij hem bedankt voor de vele vele jaren die hij op
school de kunst en tekenlessen heeft gegeven.
Nieuws uit Unit 3
Groep 6 t/m 8: Bezoek aan het Stedelijk museum op dinsdag 10 maart
Ook dit schooljaar zullen de leerlingen van groep 6 t/m 8 een bezoek brengen aan het Stedelijk
museum in Amsterdam. Op dinsdag 10 maart zullen de leerlingen met de bus richting Amsterdam
vertrekken. U krijgt hierover meer informatie via de mail.
Groep 6 t/m 8: Creamiddag; 3 nieuwe technieken
Tijdens de Creamiddag op dinsdagmiddag maken de leerlingen van Unit 3 allerlei mooie tekeningen
en andere producten. De komende weken leren de leerlingen om een figuur te maken volgens de
methodiek ‘origami’. Daarnaast gaat een aantal leerlingen aan de slag met de festonsteek (een
naaitechniek) en bouwen andere leerlingen een stad van papier.
Groep 7: voorlopige adviezen
Binnenkort krijgen de leerlingen hun 2e portfolio van dit schooljaar mee naar huis. Tijdens het
portfoliogesprek krijgen de leerlingen van groep 7 hun voorlopig schooladvies voor Voortgezet
Onderwijs te horen. De leerkrachten van Unit 3 hebben samen met juffrouw Hanneke, meester

Gerard en meester Eelco de voorlopige adviezen bepaald. In de maanden tot en met februari 2021
is er nog voldoende tijd om te bepalen welk definitief schooladvies het beste bij uw kind past. Door
tijdens het portfoliogesprek hierover met elkaar in gesprek te gaan, willen we de ontwikkelingen tot
nu toe met u te bespreken. In de periode die volgt willen we in overleg met u op zoek gaan naar het
juiste advies voor Voortgezet Onderwijs in groep 8.
Agenda voor de komende weken:
Datum
Woensdag 4 maart 2020
Donderdag 5 maart 2020
Dinsdag 10 maart 2020
Donderdag 12 maart 2020
Vrijdag 13 maart 2020
Maandag 16 maart 2020
Woensdag 18 maart 2020
Donderdag 19 maart 2020
Vrijdag 20 maart 2020
Maandag 23 maart 2020
Dinsdag 24 maart 2020
Woensdag 25 maart 2020
Donderdag 26 maart 2020
Vrijdag 27 maart 2020
Maandag 30 maart 2020
Dinsdag 31 maart 2020
Woensdag 1 april 2020
Donderdag 2 april 2020

Activiteit
Nieuwsbrief 7
Schoolbezoek uit Delft
Meester Eelco afwezig
Schoolbezoek uit Schinnen
Unit 3 op bezoek bij het Stedelijk mueseum
15.15 uur Teamoverleg
Meester Eelco afwezig
Meester Gerard afwezig
Meester Gerard afwezig, juffrouw Rebecca vervangt
Schoolbezoek uit Friesland
8.00 – 10.00 uur College van Bestuur op bezoek
Schoolbezoek uit Amstelveen
Meester Eelco afwezig
Portfolio 2 mee naar huis
Intekenen portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken
Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg
Portfoliogesprekken
Schoolbezoek uit Amsterdam
Portfoliogesprekken
Meester Eelco afwezig
Schoolbezoek uit Delfzijl
Portfoliogesprekken
11.00 uur Maandviering
Portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken
Nieuwsbrief 8
Portfoliogesprekken
Meester Eelco afwezig
Schoolbezoek uit Wijdevenen

