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Algemeen 
 

 

 
Staking op vrijdag 15 maart; school is open! 
Op vrijdag 15 maart staat een landelijke staking gepland van het onderwijzend personeel. Het team 
van IKC Stella Nova heeft besloten, hoewel zij achter het stadpunt van de staking staat, om deze dag 
niet te gaan staken. De leerlingen kunnen op vrijdag 15 maart gewoon naar school toe. 
Omdat we ons wel in de reden kunnen vinden van de staking, bieden we alle leerlingen op vrijdag 15 
maart een aangepast programma aan, waarbij zo min mogelijk instructies zullen worden gegeven. In 
Unit 1 zal deze vrijdagochtend een speelgoedochtend zijn, waarover u in de komende dagen meer 
informatie krijgt. In Unit 2 en 3 wordt ook een aangepast programma gemaakt, waarbij de leerlingen 
van de groepen 5 t/m 8 in de middag gezelschapsspelletjes zullen doen. Ook hierover krijgt u later nog 
informatie. Op deze manier proberen we op een andere manier aandacht voor de problemen binnen 
het onderwijs. 
 
IKC Stella Nova is stembureau op woensdag 20 maart      
Op woensdag 20 maart vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en Waterschappen. 
IKC Stella Nova zal deze dag als stembureau dienen voor de bewoners uit de buurt en voor anderen 
die hun stem willen uitbrengen. Ook u kunt uw stem bij ons stembureau uitbrengen. 
In de afgelopen jaren hebben wij vaker het stembureau in onze school te gast gehad. Dit is altijd 
zonder problemen verlopen. Voor de leerlingen is het leuk om op deze manier kennis te maken met 
onze democratische rechtstaat en met eigen ogen te zien hoe een stembureau werkt en wat je bij een 
stembureau doet. Voor buurtbewoners is het een mooie gelegenheid om ons gebouw en onderwijs 
eens van dichtbij te zien.  
Uiteraard willen we ervoor zorgen dat deze dag zonder problemen verloopt. Omdat de voordeur de 
hele dag open zal staan en er onbekende mensen binnen zullen komen wandelen, houden we extra 
toezicht. Bij de ingang zal een werkplek worden ingericht waar meester Eelco zal werken. Hierdoor 
houdt hij zicht op iedereen die het gebouw binnenkomt. De deuren naar de kinderopvang zullen alleen 
geopend kunnen worden met de cijfercode die alleen de ouders van de kinderopvang hebben. We 
hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Werkzaamheden in het gebouw tijdens de Meivakantie      
Het duurt nog even voordat het Meivakantie is, toch willen we u alvast op de hoogte brengen van een 
aantal werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd in ons gebouw tijdens de Meivakantie. Tijdens de 
Meivakantie krijgen alle trappen in ons gebouw een nieuwe lichtblauwe verflaag. De bovenste trede 
van elke trap zal in een donkerblauwe kleur worden geverfd. Dit zal ervoor zorgen dat het voor alle 
gebruikers duidelijker zichtbaar is dat er een trap zit. Daarnaast zullen ook alle houten vloerdelen 
worden geschuurd en gelakt.  
De BSO zal tijdens de Meivakantie gewoon open zijn. We zijn nu al druk bezig om alles op een goede 
manier te organiseren. De BSO groepen zullen opgevangen worden op de bovenste verdieping van 
ons gebouw. Het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren, heeft ons laten weten dat er geen 
schadelijke stoffen gebruikt zullen worden tijdens de werkzaamheden. Een aantal delen van het 
gebouw zal worden afgezet, zodat het bedrijf op een goede en veilige manier de werkzaamheden kan 
uitvoeren. We hopen u hiermee alvast voldoende te hebben geïnformeerd. De BSO zal op een later 
moment meer informatie geven aan ouders die gebruik maken van de BSO.  
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Opvang 
 
  

Nieuwe kinderen  
Graag verwelkomen we op de BSO  Luuk, Analiya, Anthony en Zoe. En op het KDV Xander, Kaira, 
Dilaysha. 
 
Nieuws uit de groepen 
Personeel 
Nieuwe collega’s allemaal gestart 
We zijn blij dat al onze nieuwe collega nu echt zijn gestart. Maaike is afgelopen vrijdag bij ons 
begonnen en haar eerste inwerkdagen zitten er al weer op. Maaike werkt op baby 2 en is flexibel om 
ook op de andere groepen te werken. Jullie zullen haar de aankomende tijd vast allemaal ontmoeten. 
 

Vacature 
Op dit moment hebben wij door de groei op de babygroepen in de aankomende maanden nog en 
vacature open staan. Wij zijn bezig met de sollicitatieprocedure en hopen binnenkort weer een leuke 
collega te mogen ontvangen. We houden u hiervan op de hoogte. 
 

Staigaire op peutergroep 1 
Vanaf morgen start Sharon Ruiter met haar stage bij ons. Ze stelt zich aan u voor. 
 
Beste ouders(s), 
 

Mijn naam is Sharon Ruiter ik ben 17 jaar en loop vanaf 6 maart 2019 op woensdag en donderdag 
stage op de peutergroep 1. Ik doe de opleiding Pedagogische medewerker kinderopvang niveau 3 op 
het MBO Rijnland in Zoetermeer, ik zit in het 1e leerjaar. Ik ben deze opleiding gaan doen omdat ik het 
leuk vind om met kinderen te werken en een steentje bij wil dragen aan de ontwikkeling en groei van 
kinderen. Ik ben vorig jaar ook al gestart met deze opleiding en heb toen stage  gelopen op een 0-4. Ik 
doe het 1e leerjaar opnieuw omdat ik vorig schooljaar in verwachting was en afgelopen november ben 
bevallen van een meisje.  
 

Mocht u vragen voor mij hebben wil ik deze uiteraard beantwoorden. 
  

Met vriendelijke groet, Sharon Ruiter  
 
Uitbreiding Unit 0 
Op dit moment zijn we concrete plannen aan het maken om peutergroep 2 uit te breiden met 
kindplaatsen. Op deze manier zal de doorstroom vanuit de babygroepen makkelijker verlopen en 
kunnen er nog meer kindjes bij ons komen spelen. 
De oudercommissie speelt bij de uitbreiding een belangrijke rol. We bespreken alle stappen die we 
zetten om tot de uitbreiding te komen en vragen daarbij advies. Wij hopen u binnenkort meer te kunnen  
vertellen over onze stappen, en per wanneer deze uitbreiding zal gaan plaats vinden.  
 

Unit 0 
Theater Show Thomas de stoomlocomotief 
Er zijn wel een stuk of acht 
Werken samen, dag en nacht 
Rood en groen en bruin en blauw 
Ieder heeft zijn eigen taak 
En ziet dat als een ere zaak 
Iedereen houdt unaniem 
Van Thomas en zijn team 
 
 



 
 

 

Op dinsdag 5 maart, zijn de 3+ peuters  naar het peutertheater  
geweest. En wel naar Thomas de trein! Twee conducteurs hadden  
een groot probleem. De Dikke Controleur had 3 opdrachten gegeven  
en daar hadden de twee conducteurs hulp bij nodig. Gelukkig hadden  
ze hulp van Thomas en van ons! Nou, helpen kunnen de peuters wel  
hoor. Gelukkig was het grote probleem snel opgelost. Na het oplossen  
van het grote probleem (meezingen en mee klappen), was het tijd voor  
een groepsfoto met Thomas en zijn team. Het was een gezellige  
ochtend. We kijken er nu al uit naar volgend jaar. 
 
Medicijnverstrekking 
Soms hebben kinderen die bij ons komen spelen gedurende de dag medicijnen nodig. Omdat het 
belangrijk is dat we de juiste medicijnen geven hanteren we een Medicijn protocol.  
Graag vragen wij het onderstaande stukje goed door te nemen zodat u bekend bent met onze regels.  
Bij de zorg van voor de kinderen hoort ook het incidenteel toedienen van medicijnen. Om het 
medicijngebruik zo veilig mogelijk te maken is er een beleid vastgesteld, dat de verantwoordelijkheden 
van de ouders en van de pedagogisch medewerkers (pm-ers) duidelijk vaststelt. 
 

Waar het woord medicijn(en) wordt gebruikt kan zelfzorgmiddel(en) gelezen worden. 
 
Verantwoordelijkheid 
Het toedienen van elke vorm van medicatie (geneesmiddelen voorgeschreven door (huis)artsen en 
door ouders gekochte zelfzorgmiddelen) valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Zij blijven 
altijd zelf verantwoordelijk voor het afgesproken medicijngebruik van hun kind en de eventuele 
negatieve gevolgen ervan. 
  

Regels voor ouders 
Ouders geven de medicijnen zoveel mogelijk thuis. Zoals: fluorpilletjes, vitaminedruppeltjes en alle 
medicijnen die slechts twee keer per dag worden ingenomen. Ouders vragen bij de huisarts of 
apotheker of het mogelijk is om het medicijn buiten opvang- uren toe te dienen. 
 

Indien dit niet kan, kunnen ouders aan ons vragen om hun kind bepaalde geneesmiddelen toe te 
dienen. Dit kunnen geneesmiddelen zijn die door de huisarts of specialist zijn voorgeschreven en dus 
'op recept' en op naam van het kind zijn verkregen. Daarnaast geld dit ook voor (homeopathische) 
zelfzorgmiddelen, die niet 'op recept' verkregen zijn, bij apotheker en drogist. Ouders moeten dan 
een Verklaring medicijntoediening invullen. 
 

Wij zijn terughoudend bij het toedienen van paracetamol en overige koortsverlagende 
zelfzorgmiddelen. Koorts is een natuurlijke reactie van het lichaam ten aanzien van een virus/infectie. 
Door het gebruik van paracetamol wordt deze reactie onderdrukt. Bovendien kan door het gebruik van 
paracetamol een allergische reactie optreden (huiduitslag, galbulten) .  Derhalve zijn wij terughoudend 
met het toedienen van paracetamol om de koorts te onderdrukken.  Paracetamol wordt bovendien 
alleen  toegediend, bijvoorbeeld  als het kind al twee keer eerder elders paracetamol heeft 
gehad.  Ouders dienen, net als bij de overige medicijnen, de paracetamol zelf mee te nemen en 
een Verklaring medicijntoediening in te vullen. 
 

Wij verzoeken ouders met klem het te melden indien zij hun kind ’s ochtend paracetamol 
hebben gegeven. Dit  in verband met de risico’s die kunnen ontstaan als de koorts ineens 
omhoog schiet als de paracetamol is uitgewerkt. 
 
Hoestdrankjes geven we niet aan kinderen tot 2 jaar in verband met een verhoogde kans op 
wiegendood. 
 
Aandachtspunten en regels: 

 We vragen ouders altijd het medicijn eerst thuis te geven i.v.m. de mogelijke reactie van het 
kind op het medicijn. 

 Medicijnen zitten in de originele verpakking met bijsluiter en zijn voorzien van een 
houdbaarheidsdatum. 

 

https://www.partouplein.nl/handboek/formulieren/verklaring-medicijntoediening
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 De ouders stellen de medewerkers persoonlijk op de hoogte als er een medicijn gebruikt moet 
worden. Soms moeten de medewerkers eerst met de vestigingsmanager bespreken of de 
toediening van dat medicijn verantwoord is. Deze bespreking is nodig indien een medewerker 
twijfelt over de risico’s, of wet BIG van toepassing is of als ze de verantwoording niet durft te 
nemen. 

 Ouders moeten voor ieder medicijn een Verklaring medicijntoediening invullen en dit bespreken 
met de pedagogisch medewerker van hun kind. Op het formulier staat: 

 Wat voor medicijn is het? 
 Waartoe dient het? 
 Wat zijn de belangrijkste bijwerkingen? 
 Wat moet er gebeuren als er iets misgaat? 
 Wat moet er gebeuren als het vergeten wordt? 
 Hoe wordt het medicijn toegediend en op welke tijdstip? 
 Hoe wordt het bewaard? 
 De naam van het kind staat duidelijk op het medicijndoosje, flesje enz.. 

  
De medewerkers geven geen medicijnen, als er niet aan de bovenstaande richtlijnen is voldaan 
of als de toediening als onverantwoord wordt bestempeld. 
 
Afmelden voor 8.00 uur 
Als uw kind ziek of gewoon vrij is, wilt u dit voor 08:00 uur door geven door uw kind via de app ‘’ Mijn 
kind’’  af te melden. Alleen dan worden de tegoeden op uw account bijgeschreven. Via deze app kunt 
ook ruildagen en extra dagen aanvragen, ook de vakantie kunt u via deze app door geven. 
 

Buiten spelen 
Het weer wordt steeds aangenamer waardoor we steeds meer buiten kunnen spelen. Wilt u er aan 
denken om uw kind een jasje en schoenen mee te geven. Zo kunnen ook de baby’s buiten spelen en 
van het mooi weer geniet. 
 

Taalontwikkeling 
In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over  zelf samengestelde programma om de 
taalontwikkeling te stimuleren in Unit 0.  
Sommige  baby’s kunnen het woord zon aanwijzen en benoemen en anderen weer alleen aanwijzen. 
We zijn druk bezig geweest met het thema “Weer”, de peuters hebben mooie knutsels gemaakt van 
prachtige regenbogen en stralende zonnen. In beide groepen hebben we 4 weken lang rondom het 
thema “Weer” gelezen, geknutseld en gekleurd. De kunst om de  is benoemen, herhalen en blijven 
oefenen. 
 

Onze volgende thema voor aankomende periode is lente. Ook tijdens dit thema gaan we nieuwe 
woorden leren en plezier beleven. 
 

Hieronder ziet u een activiteit uit onze activiteitenring, die u samen met uw kind thuis kunt uitvoeren. 
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BSO 
Op woensdag 6 februari om 02:25 is Angela bevallen van een prachtige dochter genaamd Vallery.   
We wensen Angela en haar man heel veel geluk met hun dochtertje.  
 

Informatiewand 
De BSO heeft sinds kort een informatiewand, deze staat tegen over de keuken bij de gele groep. Hier 
kunt u actuele informatie lezen omtrent  de BSO onderwerpen. U vindt er o.a. het activiteitenrooster, 
het personele rooster en op dit moment informatie over het filmfestival. 
 

Filmfestival 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat onze BSO voor de tweede keer mee doet aan het 
UNICEF kinderrechten Filmfestival. 
De film is af en is gister ingestuurd. De ouders van de 8+ groep krijgen binnenkort een link om de film 
te bekijken. 
 

Voorjaarsvakantie 
We kijken vol enthousiasme terug op de voorjaarsvakantie. Een vakantie vol met leuke activiteiten, 
zoals een zeer geslaagde pyjama dag. De vakantie is afgesloten met een dagje Sealife in 
Scheveningen.  
 

Opschoon week 
In de week van 18 tot en met 22 Maart doet de BSO mee met de opschoon week. Deze week staat in 
het teken van  Nederland een stukje schoner maken. De BSO beschikt over een koffer ‘’aan de slag 
met afval’’ . Deze koffer is door Supporter van Schoon speciaal voor bso’s ontwikkeld en zit boordevol 
leuke en praktische (knutsel)opdrachten, puzzels, spelletjes, quizjes, opschoontips en nog veel meer. 
 

KinderKracht-koffer 
De BSO gaat vanaf deze week aan de slag met de kinderkracht-koffer We willen de bso-kinderen nog 
meer in hun kracht zetten en hebben de allerleukste en meest toepasbare werkvormen voor 
kinderparticipatie gebundeld in de KinderKracht-koffer. Met deze groepsactiviteiten kom je achter de 
wensen en ideeën van kinderen. En zet je het creatieve brein van de kinderen aan het werk om de 
meest fantasievolle oplossingen te bedenk vol inspiratie voor kinderparticipatie. 

 

 

 

 

  



 
 

 

Onderwijs 
 
 

Nieuwe indeling Unit 1, Unit 2 en Unit 3 
De Voorjaarsvakantie is alweer voorbij en dat betekent dat er in alle Units een aantal veranderingen 
heeft plaatsgevonden. Halverwege het schooljaar wordt een aantal groepen doorgeschoven naar de 
volgende Unit omdat dit bij de ontwikkeling van deze groepen leerlingen aansluit. Daarnaast creëren 
we hiermee ruimte in Unit 1 voor nieuwe 4-jarige leerlingen die instromen tot aan de zomervakantie.  
De leerlingen van groep 3 zijn verhuisd naar Unit 2. Dat betekent dat alleen de leerlingen van groep 1 
en 2 in Unit 1 te vinden zijn. De leerkrachten die de leerlingen in Unit 1 begeleiden zijn juffrouw Divera, 
juffrouw Mirthe, juffrouw Daniëlle en juffrouw Mandy. Zij is verhuisd van Unit 2 naar Unit 1. Juffrouw 
Yvette (onderwijsassistent) is ook nog steeds in Unit 1 te vinden. 
De leerlingen van groep 5 zijn verhuisd van Unit 2 naar Unit 3. Unit 2 bestaat nu uit de leerlingen van 
groep 3 en 4. Zij zijn verdeeld over 2 basisgroepen 3/4 en krijgen instructies van juffrouw Rebecca en 
juffrouw Hanneke. Ook zij is verhuisd van Unit 1 naar Unit 2. Op woensdag geeft juffrouw Hanneke 
gymles aan alle groepen, zij wordt dan in Unit 2 vervangen door juffrouw Daniëlle. We proberen voor 
Unit 2 ook momenten te organiseren, waarbij de leerlingen instructies krijgen van meester Filemon of 
meester Gerard. 
In Unit 3 zijn nu de leerlingen van groep 5 t/m 8 te vinden. Er zijn 2 basisgroepen 5/6 en 1 basisgroep 
7/8. De leerlingen in Unit 3 krijgen instructies meester Filemon, juffrouw Laura, meester Gerard en 
juffrouw Manouk. Juffrouw Manouk is vanuit Unit 1 verhuisd naar Unit 3.  
 

Portfolio en portfoliogesprekken 
Op donderdag 21 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 22 maart liggen er intekenlijsten bij de ingang. Alle ouders mogen vanaf vrijdag 
22 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.  
 

Schoolfruit tot aan de Meivakantie 
De afgelopen weken hebben we door middel van een subsidie van de EU fruit voor alle leerlingen 
aangeboden gekregen. In de week voor de Meivakantie krijgen de leerlingen voor de laatste keer fruit 
aangeboden. Na de Meivakantie moeten de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag dus 
weer zelf fruit mee naar school nemen. Woensdag is dan ‘koekjesdag’. Natuurlijk mag er op woensdag 
ook fruit worden meegenomen!  
 

Leerlingenraad IKC Stella Nova 
Sinds een aantal maanden heeft IKC Stella Nova een leerlingenraad. Hierin zitten Laura uit groep 8, 
Robin uit groep 7, Robinjo uit groep 6 en Mike uit groep 5. Om de zoveel tijd gaat de leerlingenraad in 
gesprek met meester Eelco en met Jennifer (lid MR) om allerlei zaken te bespreken. Het doel hiervan 
is om de leerlingen mee te laten denken over dingen die op school gebeuren of geregeld moeten wor-
den. Afgelopen dinsdag is de leerlingenraad bij elkaar geweest om een mooie poster te maken en een 
brievenbus, waarin leerlingen van Unit 3 ideeën kunnen doen. Deze ideeën worden besproken in de 
leerlingenraad. Het volgend overleg wordt na de Meivakantie ingepland. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Op zoek naar iemand die goed kan klussen 
De komende maanden willen we de huishoek in Unit 1 opnieuw in gaan richten. Daarvoor zijn we op 
zoek naar iemand die goed kan klussen en die voor ons een nieuw keukenblokje kan maken. We 
hebben hiervoor al een aantal ideeën. Mocht u het leuk vinden om voor ons een nieuw keukenblok in 
elkaar te timmeren, meld je dan aan bij één van de leerkrachten van Unit 1 of bij meester Eelco.  
 

Gymschoenen verplicht tijdens de gymles groep 3 t/m 8 
Juffrouw Hanneke merkt steeds vaker dat niet alle leerlingen gymschoenen dragen tijdens de gymles. 
In verband met de veiligheid is het dragen van gymschoenen tijdens de gymles verplicht. Wilt u ervoor 
zorgen dat uw kind9eren) gymschoenen hebben? Alvast bedankt! 
 

Nieuws vanuit de MR 
Op 11 februari 2019 is de MR weer samen geweest. Tijdens deze vergadering is onder andere 
gesproken over de onveilige verkeerssituatie rondom de school. Er zijn helaas nog iedere dag ouders / 
verzorgers die rond de parkeerplaats van de school dubbel parkeren en op plekken gaan staan die 
geen parkeerplaats zijn. Dit zorgt voor veel overlast en gevaarlijke situaties rondom de school. Om  
deze reden een oproep vanuit de MR: spreek elkaar aan op dit gedrag en maak een melding bij de 
wijkpost indien je dit nodig vindt. Zo wordt voortdurend een signaal afgegeven dat er gehandhaafd 
moet worden. 
In het MR overleg is tevens gesproken over de gebruikte methodieken voor wereldoriëntatie en de 
schoonmaak van het gebouw. Ten slotte hebben we gekeken hoe de MR beter zichtbaar en bereikbaar 
kan zijn voor ouders.  
Vandaar bij deze weer even een reminder: heb je vragen over schoolse zaken of wil je iets kwijt? Mail 
ons dan op: mr@ikcstellanova.unicoz.nl en spreek ons gerust aan op school of op het schoolplein. 
 

Hartelijke groeten namens de oudergeleding van de MR, 
  

Jeroen, (vader Fien gr. 4 en Robin gr. 7), Patricia (moeder Isabel gr. 3) en Jennifer (moeder Julia gr. 6 
en Seth gr. 4) 
 

Inleveren portfolio’s 
Op donderdag 21 maart gaan de portfolio’s weer mee naar huis! 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! 
 

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 ouder- 
bijdrage is ook dit jaar € 30,-. De overblijfbijdrage is ook €30,-. Beide  
bedragen (in totaal dus € 60,- 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! 
 
Tot nu toe heeft al bijna 60% van alle ouders de ouder- en overblijfbijdrage betaald! 
 
 

Data waarop onze School Maatschappelijk Werker (SMW-er) aanwezig is 
In de komende periode ben ik aanwezig op vrijdag 15 maart, maandag 18 maart en vrijdag 29 maart, 
maandag 1 april, vrijdag 12 april en maandag 15 april. 
 

Lucas Verdoes  
T  06 116 256 41 
E  l.verdoes@schoolformaat.nl 
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Nieuws uit Unit 1  
Nieuwe leerlingen: Zoë en Morris 
De komende maand komen er weer twee nieuwe leerlingen bij ons op school in Unit 1. Zoë en Morris 
worden in april 4 jaar en zullen in maart bij ons komen wennen. We wensen hen en hun ouders een 
fijne tijd toe op IKC Stella Nova! 
 

Thema voor de komende weken en letter van de week:  
Tot aan de Meivakantie wordt er in Unit 1 gewerkt met het thema ‘Nederland’. De opzet bij het werken 
met thema’s is hetzelfde als afgelopen keer. Er wordt langer aan één thema gewerkt en de leerlingen 
hebben meer inbreng in wat er wordt aangeboden. Zo hebben alle leerlingen deze week tijdens de 
taalactiviteit kunnen vertellen wat ze al weten en wat ze de komende weken willen leren over 
Nederland. De komende weken gaan we proberen om op alle vragen een antwoord te vinden! De letter 
van de week die bij dit thema hoort is de letter -n van Nederland. 
 

Stagiaire in Unit 1 
Binnekort komt juffrouw Sonja stage lopen in Unit 1. Juffrouw Sonja zit op de PABO en zal een aantal 
activiteiten met de leerlingen uitvoeren. Natuurlijk gebeurt dit onder begeleiding van de leerkrachten 
van Unit 1. We wensen juffrouw Sonja veel plezier en succes toe op IKC Stella Nova. 
 

Nieuws uit Unit 2  
Thema voor de komende weken: Nederland  
Niet alleen de leerlingen van Unit 1, maar ook de leerlingen van Unit 2 werken de komende periode 
met het thema ‘Nederland’. Tijdens een aantal activiteiten wordt extra aandacht besteed aan het thema 
‘Nederland’.  
 

Groep 3 en 4: Fietsles door ‘School op Safe’ op woensdag 27 maart, 3 en 10 april 
Op woensdag 27 maart en 3 en 10 april krijgen de leerlingen van groep 3 en 4 fietsles. Deze lessen 
worden aangeboden door de organisatie ‘School op safe’. De leerlingen zullen rondom de school 
allerlei fietsoefeningen uit moeten voeren, waarmee ze hun fietsvaardigheid vergroten. U krijgt hierover 
meer informatie van de leerkrachten. 
 

Nieuws uit Unit 3  
Nieuwe leerlingen: Lewis en Scarlett 
Na de Voorjaarsvakantie zijn er twee nieuwe leerlingen gestart in Unit 3. Lewis en Scarlett zijn 
overgekomen van de Florisschool. Lewis zit in groep 6 en Scarlett in groep 7. We wensen hen en hun 
ouders een fijne en leerzame tijd toe op IKC Stella Nova! 
 

Mike uit groep 5 wint het tafeltennistoernooi! 
Mike uit groep 5 heeft in de Voorjaarsvakantie het tafeltennistoernooi van Zoetermeer in de categorie 
jongens groep 5/6 gewonnen! Hij was de enige deelnemer van IKC Stella Nova en ging er met de winst 
vandoor. Tijdens het toernooi moest hij tegen verschillende tegenstanders uit groep 5 en 6 spelen. We 
willen Mike feliciteren met zijn 1e prijs! We zijn trots op je! 
 

Michelle uit groep 8 winnaar van de Voorleeswedstrijd Zoetermeer! 
Michelle uit groep 8, de voorleeskampioen van IKC Stella Nova, heeft de voorleesronde van 
Zoetermeer gewonnen! Daar zijn wij uiteraard erg trots op! Michelle gaat nu daar naar de eindronde, 
waarin ze voorleeskampioen van Zoetermeer kan worden. We feliciteren Michelle en hopen dat zij in 
de volgende ronde voorleeskampioen wordt van Zoetermeer!  
 

Bijzondere activiteiten groep 6  
De komende weken staan er voor groep 6 een aantal bijzondere activiteiten ingepland. Op donderdag 
6 maart krijgen de leerlingen een workshop ‘papier maken’. Op woensdag 13 maart is het Nationale 
Boomfeestdag. Dan mogen de leerlingen van groep 6 helpen bij het planten van bomen in het nieuwe 
park achter onze school. Op dinsdag 19 februari gaan de leerlingen op bezoek bij het CKC. Zij krijgen 
daar de toneelvoorstelling ‘Spinder’ te zien. De leerlingen lopen met één van de leerkrachten van Unit 
3 naar het CKC toe en zullen na afloop van de voorstelling ook weer terug naar school lopen. We 
wensen de leerlingen van groep 6 alvast veel plezier toe bij al deze bijzondere activiteiten! 
 
 
 

  



 
 

 

Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 6 maart 2019 Nieuwsbrief 7. 

Donderdag 7 maart 2019 Meester Eelco afwezig. 

Maandag 11 maart 2019 Schoolbezoek De Ark uit Schipluiden. 

Dinsdag 12 maart 2019 15.15 uur Teamoverleg 

Woensdag 13 maart 2019 Nationale Boomfeestdag; groep 6 plant bomen in het plantsoen. 

Donderdag 14 maart 2019 Meester Eelco afwezig. 

Vrijdag 15 maart 2019 Pannenkoekendag. 

Dinsdag 19 maart 2019 19.30 uur OR & MR vergadering. 

Woensdag 20 maart 2019 Verkiezingen; IKC Stella Nova is stembureau. 

Donderdag 21 maart 2019 Meester Eelco afwezig. 
Portfolio 2 mee naar huis. 

Maandag 25 maart 2019 Portfoliogesprekken. 

Dinsdag 26 maart 2019 Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg. 
Portfoliogesprekken. 

Woensdag 27 maart 2019 Fietsles groep 3 en 4. 
Portfoliogesprekken. 

Donderdag 28 maart 2019 Portfoliogesprekken. 

Vrijdag 29 maart 2019 Portfoliogesprekken. 

Maandag 1 april 2019 Portfoliogesprekken. 

Dinsdag 2 april 2019 Portfoliogesprekken. 

Woensdag 3 april 2019 Nieuwsbrief 8. 
Fietsles groep 3 en 4. 
Portfoliogesprekken. 

Donderdag 4 april 2019 Meester Eelco afwezig. 
Portfoliogesprekken. 

 

 
 
 
 
 

 
 


