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Algemeen 
 

 

Pasen 
Van vrijdag 30 maart tot en met maandag 2 april is het Pasen. Alle leerlingen zijn dan vrij. Op vrijdag 
30 maart is de kinderopvang gewoon open. Op dinsdag 3 april hebben de leerkrachten van IKC 
Stella Nova een studiedag. Ook deze dag zijn alle leerlingen vrij. Mocht u op deze dag opvang nodig 
hebben, dan kunt u contact opnemen met Angelique (angelique.bekooy@partou.nl). Namens het 
hele team van IKC Stella Nova wensen wij alle ouders en kinderen fijne Paasdagen toe! 
 
        

Opvang 
 
  

Welkom 
Graag heten we onze nieuwe kinderen op Stella Nova van harte welkom. Zoë, Shane, Inayah, Sofie, 
Patryk,  Daan, Joella, Malak en Scarlet wij wensen jullie veel plezier bij ons op Unit 0. 
 

Foutloze  GGD inspecties kinderopvanglocaties werden in het zonnetje gezet 
Dinsdag 6 maart werden alle kinderopvang locatie waarbij  
de afgelopen jaren foutloze inspecties zijn geweest uitge- 
nodigd op het stadhuis. Omdat wij als nieuwe kinderopvang- 
locatie, al drie jaar op rij, een goed inspectierapport hebben  
gekregen, werden ook wij in het zonnetje gezet.  
De Wethouder Isabelle Vugs, sprak mooie woorden naar  
ons uit, en was zichtbaar trots, dat er zoveel kinderopvang- 
organisaties in Zoetermeer lange tijd op rij een goed rapport  
hebben ontvangen. 
Een bijzondere bijeenkomst, waarbij werd bevestigd dat we  
met zijn allen heel hard werken om de kinderen die bij ons  
komen een fijne plek te geven. Een plek waar ze zich thuis  
voelen en vanuit deze emotionele veiligheid gaan en kunnen  
ontwikkelen.  
Daarom wil ik ook het team van op de opvang middels deze  
weg enorm bedanken voor hun inzet, dankzij hun enthousiasme en liefde voor het vak hebben wij 
dit mooie resultaat behaald! 
 

Personeel 
Afgelopen periode heeft u in de mail kunnen lezen dat wij vier nieuwe collega’s hebben verwelkomd.  
In unit 0 is dit Fatima op babygroep 1. Zij is op maandag, dinsdag en woensdag werkzaam.  
 

Op de BSO hebben Saskia, Ashley en Kelsey zich aangesloten bij het team. Saskia werkt op de 
gele groep, op maandag, dinsdag en donderdag. Ashley is werkzaam op groep  blauw en zal op 
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig zijn.  
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Kelsey is als BBL-er werkzaam op groep oranje en is op maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag aanwezig zijn samen met Halima. Halima begeleidt Kelsey tijdens haar werk/leertraject 
op onze locatie. Wij willen hen heel veel succes en plezier wensen! 
 

Nieuws uit de groepen 
Babygroepen: 
De baby groepen hebben u, via de “mijn kind” app, geïnformeerd over het maken van een huisje 
voor de kinderen. Het huisje zal niet alleen extra sfeer toevoegen op de groep, het zal ook bijdragen 
aan de emotionele veiligheid van de kinderen. Tevens zullen wij uw kind in het straatje van de 
mentor hangen. Op deze manier heeft u hier inzicht in.  
 

Wij doen nogmaals aan u een oproep om een foto van uw gezin, familie en wellicht een huisdier toe 
te sturen. De pedagogisch medewerkers van de groep zullen er voor zorgen dat uw kind een mooi 
huisje krijgt.  
 

Peutergroepen: 
Afgelopen dinsdag zijn de peuters van peutergroep 1 naar het 
peuterfestival geweest. Wat een avontuur hebben we daar beleefd. 
Met elkaar zijn we richting het Stadstheater van Zoetermeer 
vertrokken.  Best een beetje spannend, waar gaan we nu naar toe, 
maar samen durven de peuters heel veel. De voorstelling: Ukkiepret,  
Woezel en Pip is met grote ogen bekeken.  Liedjes zingen , op 
dansjes swingen en een echte meet en greet! Het was een heerlijke 
dag.  

 
De peutergroepen zijn druk bezig om inzichtelijk te maken welke mentor er bij uw kind hoort. U bent 
hier, door de mentor van uw kind, al over geïnformeerd via de app “mijn kind”.  Echter, willen wij dit 
nog zichtbaarder maken voor u op de groepen zelf. Op peutergroep 1 hangen drie mooie treinen, 
hier op kunt u  zien welke kinderen er onder dezelfde mentor vallen.  
Op peutergroep 2 is er een prachtige uilenboom opgehangen om iedereen zo te informeren. 
 

BSO: 
Op 24 maart organiseert Supporter van Schoon de Landelijke opschoondag.  Dit jaar zal onze bso 
daar aan bijdragen. Zij hebben zich hiervoor met veel enthousiasme opgegeven en zullen, met de 
kinderen, zorg dragen voor het opruimen en schoonhouden van een door de kinderen uitgekozen 
plek. Dit staat gepland in de week van 19-23  maart. De pedagogisch medewerkers zullen o.a. 
samen met de kinderen een plan maken om het door hen opgeruimde stuk netjes te houden. Het 
activiteitenrooster van deze week, ontvangt u in de bijlage. 
Via de app “mijn kind” zal u ook verder worden geïnformeerd over deze speciale week. Het 
activiteitenrooster voor deze maand ontvangt u ook in de bijlage. 
 
Algemene informatie 
Pannenkoekendag 
Op vrijdag 16 maart is het pannenkoeken dag. Natuurlijk willen wij deze dag niet zomaar voorbij 
laten gaan. Daarom zullen wij die dag met de kinderen heerlijk een pannenkoek lunchen.  
 

Afmelden 
Wij willen u vragen om, wanneer uw kind niet naar de opvang komt, dit tijdig te laten weten. Dit kan 
telefonisch,  via de “mijn kind” app of via de mail. teamkdvwillemalexanderplantsoen2A@partou.nl/ 
agelique.bekooy@partou.nl  
 

Mocht uw kind naar de BSO komen kunt u ook naar het mobile nummer bellen: 06-215 20 393. Ook 
een mail sturen naar de BSO is mogelijk: teambsowillemalexanderplantsoen2a@partou.nl 
Dit is van toepassing op schooldagen en in vakanties.  
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Gebruik berging kinderwagens: 
Door de groei  in de afgelopen maanden, komen er steeds meer kinderen gezellig bij ons spelen,  
hierdoor, hebben wij het opbergen van kinderwagens en maxicosi’s moeten verplaatsen naar ruimte 
-1,4. Wij wijzen u er op dat de wagens moeten worden ingeklapt. Dit omdat de ruimte minimaal is. 
Wanneer de wagen niet kan worden ingeklapt, willen wij u verzoeken deze niet achter te laten.  
Op deze manier hopen we de opbergservice in stand te kunnen houden. 
 

Sieraden en speelgoed:  
Soms nemen de kinderen spullen of speelgoed mee van thuis. Graag attenderen wij u erop dat het 
mee brengen van sieraden of speelgoed is op eigen risico. Wij houden ons niet verantwoordelijk 
voor verlies of schade hier aan. 
 

Buitenspelen: 
Nu het voorjaar om de hoek komt kijken zullen wij vaker met de kinderen naar buiten kunnen. Echter 
is het nog erg koud. Wilt u zo vriendelijk zijn om een sjaal, wanten en een muts mee te geven en in 
de luizenzak of mandje van uw kind te bewaren.  
 

Het aantal schoenen onder de kapstok, is sinds de komst van de tweede peutergroep, toegenomen. 
De pedagogisch medewerkers van de peutergroepen hebben voor elk kind een knijper met naam bij 
de kapstok liggen. Wilt u aan minimaal een schoen de knijper kunnen bevestigen. Zo kan er geen 
verwarring ontstaan bij het aantrekken van de schoenen. 
U kunt er ook voor kiezen om een label met naam in de schoen te plakken.  
 
Feest en bijzondere dagen: 
Vrijdag 16 maart 
Pannenkoekendag  
 

Zaterdag 24 maart 
Landelijke opschoondag  
 

Vrijdag 30 maart 
Goede vrijdag. Wij zijn open vanaf 7.30 tot 18.30 
 

Zondag 1 april 
Eerste Paasdag  
 

Maandag 2 april  
Tweede Paasdag. Zowel het kinderdagverblijf als de bso zijn gesloten  
  



 
 

 

 

Onderwijs 
 
 

Griepgolf en vervanging 
De afgelopen weken heeft de griepgolf ook toegeslagen op IKC Stella Nova. Een flink aantal 
leerlingen en leerkrachten is ziek geweest. Misschien is het u niet opgevallen dat leerkrachten 
afwezig waren, want in alle gevallen hebben we met kunst en vliegwerk de Units kunnen draaien. 
Leerkrachten zijn extra komen werken en ook juffrouw Hanneke en meester Eelco hebben hun 
steentje bijgedragen. In een aantal gevallen hebben we de Unit met 3 leerkrachten gedraaid, in 
plaats van met de gebruikelijke 4 leerkrachten.  
Natuurlijk vinden we het fijn dat we er in de afgelopen periode met elkaar in geslaagd zijn om de 
school draaiend te houden en geen leerlingen naar huis hebben hoeven sturen. De oplossingen die 
we getroffen hebben, hebben natuurlijk wel gevolgen voor de leerkrachten, juffrouw Hanneke en 
meester Eelco. Het draaien van een Unit met één leerkracht minder is verre van wenselijk, omdat de 
werkdruk van de leerkrachten dan hoger ligt. Daarnaast is het zo dat het werk van juffrouw Hanneke 
en meester Eelco blijft liggen wanneer zij meedraaien in een Unit. Dit moet op een ander moment 
worden ingehaald. 
 

Het beeld zoals dat hierboven geschetst is, komt op heel veel basisscholen in heel Nederland voor. 
Dit is ook één van de redenen waarom er in de afgelopen maanden gestaakt is door de basis-
scholen. Voor de komende jaren wordt er een enorm tekort aan personeel verwacht. Het zal dan 
ook lastig zijn om personeel te vinden als een leerkracht ziek is.  
Op andere scholen worden groepen verdeeld of worden leerlingen naar huis gestuurd wanneer de 
leerkracht ziek is. Wij hebben tot nu toe nog geen leerlingen naar huis hoeven sturen en hopen dat  
in de toekomst ook niet te hoeven doen. Maar op een gegeven moment is een grens bereikt. Als de 
school week in week uit met minder personeel gedraaid moet worden, is dat niet goed voor het 
personeel. Op de lange termijn zullen de leerkrachten last ondervinden van de periode waarin zij 
zich extra hebben moeten inzetten vanwege ziekte van hun collega’s.  
We willen u dan ook laten weten dat de situatie voor kan gaan komen, dat ook wij leerlingen een 
dag thuis moeten laten blijven omdat er te weinig personeel beschikbaar is. We hopen op dat 
moment op begrip van uw kant. We zullen er uiteraard alles aan doen om dit te voorkomen, maar 
moeten ook rekening houden met de lange termijn. Als leerkrachten langdurig uitvallen vanwege de 
te hoge werkdruk is het probleem nog groter. Neemt u van ons aan dat als leerlingen een dag thuis 
moeten blijven, we er alles aan hebben gedaan om dit te voorkomen en het voor ons echt de enige 
oplossing is. Alvast bedankt voor uw begrip namens het team. 
 
Portfolio en portfoliogesprekken 
Op woensdag 28 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. De ouders van Unit 1 kunnen intekenen voor een 
gesprek met de basisgroepleerkracht. De ouders van Unit 2 kunnen intekenen voor een gesprek 
met de basisgroepleerkracht of één van de andere leerkrachten.  
Vanaf donderdagochtend 29 maart liggen er voor Unit 1 en Unit 2 intekenlijsten bij de ingang. Op 
donderdag kunnen de ouders intekenen die meerdere kinderen op IKC Stella Nova hebben zitten. 
Vanaf woensdag 4 april (het Paasweekend zit ertussen) kunnen alle overige ouders 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.  
 

 



 
 

 

Pasen 
Donderdag 29 maart; Paasontbijt en Paasviering 
Op donderdag 29 maart wordt Pasen gevierd op IKC Stella Nova. De kinderen van Unit 0 komen 
dan gezellig ontbijten met de leerlingen van Unit 1. Ook de leerlingen van Unit 2 gaan gezellig met 
elkaar ontbijten. In Unit 1 en 2 zijn intekenlijsten opgehangen waarop u kunt intekenen wat uw kind 
meeneemt voor het Paasontbijt. Als iedereen intekent op de lijst, dan kunnen we er samen een 
lekker Paasontbijt van maken! 
Na het Paasontbijt wordt er een Paasviering gehouden. De Paasviering wordt op school gehouden 
en is alleen voor de leerlingen. Om 12.15 uur gaan alle leerlingen naar huis. Het team van IKC 
Stella Nova wensen u hele fijne Paasdagen toe! 
 

Vrijdag 30 maart; Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn vrij! 
Op vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij van school! 
 

Maandag 2 april; 2e Paasdag, alle leerlingen zijn vrij! 
Op maandag 2 april is het 2e Paasdag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij van school! 
 

Dinsdag 3 april: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij! 
Op dinsdag 3 april heeft het team van IKC Stella Nova onderwijs een studiedag. Dit is de dinsdag na 
het Paasweekend. Alle leerlingen zijn deze dag vrij van school. De leerkrachten zijn deze dag op 
school voorbereidingen aan het treffen voor de komende periode.  
 

Bericht van het team Handhaving 
Verkeersveiligheid op school 
Wilt u ook dat uw kinderen veilig naar school kunnen? Bij team Handhaving komen veel meldingen 
van verkeerd geparkeerde auto’s bij scholen binnen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Team 
Handhaving staat elke dag bij verschillende scholen in Zoetermeer om hierop te handhaven. Ook op 
uw school komen we langs. Wat doet u om de verkeersveiligheid te vergroten? Zo zorgen we 
samen voor de veiligheid van de kinderen. 
Werkwijze 
Team Handhaving probeert in één week alle scholen in Zoetermeer te bezoeken voor controles. Het 
gaat niet om het uitdelen van bekeuringen. Het doel is om het probleem te stoppen voor de 
veiligheid en leefbaarheid rondom scholen. Op scholen observeren we eerst de verkeerssituatie en 
kijken wat goed gaat en wat niet. Graag spreken we de mensen aan die het goede voorbeeld geven. 
Goed voorbeeld doet goed volgen! Daar waar het mis gaat, waarschuwen we eerst. De gegevens 
komen in ons systeem en bij herhaling van dezelfde overtreding volgt een bekeuring.  
Wat kunt u doen? 
Wij raden ouders aan wat eerder van huis te vertrekken en de auto verder in de wijk te parkeren of 
vaker met de fiets te komen. Zeker als het droog weer is. Vaak is dat makkelijker gezegd dan 
gedaan, maar we blijven dit wel adviseren. Ziet u zelf gevaarlijke situaties? U kunt dit melden bij 
team Handhaving via 14 079. Of spreek elkaar aan. Graag tot ziens op school!  
 

Actieve ouders gezocht voor de Ouderraad! 
Beste ouders, voor de ouderraad zijn wij hard op zoek naar nieuwe enthousiaste vaders en 
moeders! De ouderraad is een groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen 
van IKC Stella Nova  hun ouders. Te denken valt bijvoorbeeld aan het lustrumfeest, zomerfeest, de 
schoolfotograaf, het organiseren van de verjaardag van Sinterklaas, kerst- en paasontbijt en de 
sport- of sponsordag. Daarnaast behartigt de ouderraad zo nodig de belangen van leerlingen en 
ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het bestuur en eventueel in andere situaties. 
Ongeveer eens in de 6 weken komen wij bij elkaar om te vergaderen en komende activiteiten te 
bespreken. 
 

Lid zijn van de ouderraad is een hele leuke manier om (nog) meer betrokken te raken bij de school 
van uw kinderen en het is fantastisch om elke keer weer te zien hoe de kinderen genieten van de 
extra activiteiten die zo georganiseerd kunnen worden. 
 

Lijkt het u leuk om ons team te komen versterken of heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar 
vanderknijff@msn.com. U kunt natuurlijk ook eerst eens een keer een vergadering van de 
ouderraad bijwonen om kennis te maken. 
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Vrijdag 16 maart: Pannenkoekendag  
Vrijdag 16 maart is het Nationale Pannenkoekendag! Namens de ouderraad willen wij die dag om 
10.00 uur alle kinderen een pannenkoek aanbieden. Zou u hen dan geen 10 uur snack willen mee 
geven? Wij zorgen die ochtend ook voor wat te drinken. Als uw kind een allergie heeft, wilt u dan de 
naam van uw kind en de groep en van de basisgroepleerkracht door te geven. Dit kan door te 
mailen naar: fstronk@hotmail.com. Wij kunnen hier dan rekening mee houden.   
Wij gaan er samen met de kinderen een heerlijke ochtend van maken! Groetjes van de ouderraad  
 

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! 
 

Schoolmaatschappelijk werk 
In de vorige nieuwsbrief heeft Lucas Verdoes, onze maatschappelijk werker, zich aan u voorgesteld. 
Lucas is beschikbaar voor alle ouders die een vraag voor hem hebben op het gebied van zorg 
rondom uw kind of in de thuissituatie. 
Op de volgende dagen is Lucas van 8.30 – 12.00 uur aanwezig op IKC Stella Nova: 
Vrijdag 16-3, maandag 19-3, vrijdag 13-4, maandag 16-4, maandag 14-5, vrijdag 25-5, maandag  
28-5, vrijdag 8-6, maandag 11-6, vrijdag 22-6, maandag 25-6, vrijdag 6-7, maandag 9-7. 
 

Contactgegevens 
Lucas Verdoes, 06 116 256 41, l.verdoes@schoolformaat.nl 
 
Nieuws uit Unit 1  
Nieuwe leerlingen in Unit 1 
In de afgelopen weken is Stef starten in Unit 1. Maxim komt de komende weken wennen in Unit 1. 
We wensen hen en hun ouders veel plezier toe op IKC Stella Nova! 
 

Thema: Lente en Pasen en letters van de week; de letter -v van voorjaar en de -l van lente. 
De komende weken werken de leerlingen van Unit 1 aan het thema ‘Lente en Pasen’. De leerlingen 
leren over de lente en bereiden zich voor op het Paasfeest. In de themahoek is een kleine boerderij 
gemaakt waar de leerlingen lekker kunnen spelen, want in de lente worden er natuurlijk ook weer 
heel veel jonge dieren geboren. Ook hangen er binnenkort weer nieuwe werkjes die met het thema 
te maken hebben, dus als u een kijkje wilt komen nemen, dan bent u na schooltijd van harte 
welkom! De letter van de week die bij dit thema hoort zijn de letters -v van voorjaar en -l van lente. 
We wensen de leerlingen van Unit 1 veel plezier bij hun nieuwe thema! 
 

Judoles 
Op woensdag 7 maart krijgen de leerlingen van groep 1 en 2 judoles tijdens de gymles. De judoles 
wordt gegeven in de speelzaal in school. Op dinsdag 13 maart krijgen de leerlingen van groep 3 
judoles. Deze wordt gegeven tijdens de gymles in de grote gymzaal. We wensen de leerlingen van 
Unit 1 veel plezier toe tijdens de judoles. 
 
Nieuws uit Unit 2  
Maandag 5 t/m vrijdag 9 maart: Week zonder vlees 
Deze week is het ‘de week zonder vlees’. Op deze manier wordt er aandacht gevraagd voor de 
hoeveelheid vlees die er dagelijks / per week wordt gegeten en welke impact dat heeft op het milieu. 
Tijdens de lessen in Unit 2 wordt hieraan aandacht besteed.  
De leerlingen van groep 5 en 6 gaan op vrijdag 9 maart op school koken. Zij doen dit samen met 
Francesca, moeder van Jessie uit Unit 1. Francesca gaat de leerlingen bekend maken met vege-
tarisch beleg, er worden groentekroketjes gemaakt en broodjes belegd zonder vlees te gebruiken. 
We hopen hiermee alle leerlingen in Unit 2 bewust te maken dat minder vlees eten beter is voor het 
milieu. 
 

Groep 5: Bezoek aan het Gemeentemuseum in Den Haag op dinsdag 20 maart 
De leerlingen van groep 5 gaan op dinsdag 20 maart naar het Gemeentemuseum in Den Haag voor 
een leuke actieve les over de topstukken van het museum. Ze vertrekken vanaf school met de bus 
en zullen ook weer met de bus naar school terugkomen. De ouders van groep 5 krijgen meer 
informatie via de mail. 
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Groep 5 t/m 8: Judoclinic op dinsdag 13 en woensdag 14 maart 
Op dinsdag 13 maart krijgen de leerlingen van groep 4 een judoclinic aangeboden. Deze wordt 
gegeven tijdens de gymles in de grote gymzaal. De groepen 5 t/m 8 krijgen op woensdag 14 maart 
een judoclinic aangeboden. Deze wordt gegeven tijdens de gymles in de grote gymzaal. We wensen 
de leerlingen van Unit 2 veel plezier toe tijdens de judoclinic. 
 

Groep 7 en 8: Bezoek aan het Humanity House in Den Haag op vrijdag 9 maart 
Op vrijdag 9 maart gaan de leerlingen van groep 7 en 8 op bezoek bij het Humanity House in Den 
Haag. Ze maken daar een ervaringsreis en spelen een game. Hierdoor doen ze ervaring op met het 
leven van een vluchteling. De leerlingen vertrekken vanaf school en gaan onder begeleiding van 
juffrouw Hester met de randstadrail naar Den Haag toe. 
 

 
Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 7 maart 2018 Nieuwsbrief 7. 

Donderdag 8 maart 2018 Meester Eelco afwezig i.v.m. studiedag directeuren. 

Vrijdag 9 maart 2018 Schoolbezoek uit Amstelland. 
Groep 7 en 8 op bezoek bij het Humanity House in Den Haag. 

Maandag 12 maart 2018 15.15 uur Teamvergadering. 

Dinsdag 13 maart 2018 19.30 uur OR & MR vergadering. 

Woensdag 14 maart 2018 Schoolbezoek uit Ter Aar. 

Donderdag 15 maart 2018 Meester Eelco aanwezig. 

Vrijdag 16 maart 2018 Meester Eelco afwezig. 
Pannenkoekendag Unit 1. 

Maandag 19 maart 2018 Meester Eelco afwezig. 

Dinsdag 20 maart 2018 Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg. 
Groep 5 op bezoek bij het Gemeentemuseum in Den Haag. 

Woensdag 21 maart 2018 Gemeenteraadsverkiezingen in IKC Stella Nova. 

Donderdag 22 maart 2018 Meester Eelco afwezig. 

Vrijdag 23 maart 2018 Schoolbezoek uit Gouda. 

Maandag 26 maart 2018 Schoolbezoek uit Den Haag. 

Woensdag 28 maart 2018 Portfolio 2 mee naar huis. 

Donderdag 29 maart 2018 Paasviering  

Vrijdag 30 maart 2018 Goede Vrijdag; alle leerlingen zijn vrij! 

Maandag 2 april 2018 2e Paasdag; alle leerlingen zijn vrij! 

Dinsdag 3 april 2018 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

Woensdag 4 april 2018 Nieuwsbrief 8. 
Portfoliogesprekken. 

Donderdag 5 april 2018 Schoolbezoek uit Amsterdam. 
Portfoliogesprekken. 

Vrijdag 6 april 2018 Portfoliogesprekken. 

 


