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Algemeen
Bedankt voor uw medewerking en begrip!
De afgelopen maanden leven we in een bijzondere tijd. Dingen die voorheen normaal waren, zijn
opeens niet meer zo vanzelfsprekend. Zo ook binnen onze opvang en school. Regelmatig hebben
we u moeten informeren over nieuwe maatregelen en richtlijnen waarmee vanuit de overheid
werden geconfronteerd. We beseffen dat we daarbij keuzes moeten maken die niet altijd voor
iedereen passend zijn. We hebben dan ook geprobeerd om wijzigingen zo soepel mogelijk te laten
verlopen. Ondanks dat zullen er vast ook onduidelijkheden geweest zijn. We willen u via deze
nieuwsbrief bedanken voor uw medewerking en begrip in de afgelopen maanden. Het is fijn om te
merken, dat ouders / verzorgers meehelpen deze bijzondere periode goed te laten verlopen en
begrip te tonen als dingen even anders lopen dan normaal. En het is fijn om te zien dat u zoveel
mogelijk rekening probeert te houden met anderen in de omgeving van ons gebouw. Het team van
IKC Stella Nova wil u daarvoor hartelijk bedanken! We hopen dat we deze bijzondere periode over
een aantal weken achter ons kunnen laten, al is dat nog niet met zekerheid te zeggen. Tot die tijd is
het fijn om te weten dat u zich zoveel mogelijk probeert te houden aan de geldende richtlijnen en dat
u begrip toont voor de situatie op dat moment, ook al is die soms niet helemaal passend voor u. Dat
is fijn om te weten en geeft ons team een goed gevoel!
Werkzaamheden aan ons gebouw bijna afgerond
Begin maart hebben we u onze laatste nieuwsbrief gestuurd. In deze nieuwsbrief stond vermeld dat
er werkzaamheden aan ons gebouw zouden gaan plaatsvinden. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode dat de opvang en school dicht waren. Er is gewerkt aan onze luchtinstallatie,
waardoor het binnenklimaat in het hele gebouw nog beter is geworden. Gelukkig zijn bijna alle
werkzaamheden aan de luchtinstallatie afgerond. Een aantal kleine dingen moet nog worden
gedaan. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd terwijl de opvang en school open zijn,
omdat dit op ons dak plaatsvindt. Er is hierbij geen gevaar voor aanwezigen in het gebouw. Zo
hebben we nuttig gebruik kunnen maken van de periode waarin ons gebouw gesloten was.

Opvang
Personeel
Danielle
Danielle is op 10 mei bevallen van een prachtige dochter. Haar naam is Jessi. Het gaat met beide
heel goed. Danielle zal rond begin augustus weer terug komen van haar zwangerschapsverlof.
Kayleigh
Vanaf 12 juni gaat Kayleigh met zwangerschapsverlof. De afgelopen weken mocht ze helaas niet
werken vanwege het verhoogde risico m.b.t. Corona. We wensen Kayleigh een fijn verlof toe!
Jaline
Op dit moment werkt Jaline alleen op de maandagen bij ons op de BSO. Op andere dagen
ondersteunt ze bij een andere Partou locatie.
Risicogroep
Jacqueline en Carola hebben we al een tijd moeten missen op het werk. Jacqueline mag vanaf
volgende week weer aan de slag op de babygroep. Carola voorlopig nog niet.
Stagiaires
Jesse is op de BSO vanaf vorige week weer gestart met zijn stage. Op woensdag en donderdag
vind je hem op de BSO. Bouchra loopt op dit moment ook nog stage bij ons voor haar niveau 4
diploma. Ze valt ook veel in bij ons, op dit moment zelfs structureel bij baby 2. Volgend schooljaar
zullen we er weer nieuwe stages gaan starten. Wij informeren u hier in september over.
Personeelsrooster
Babygroep 1
Maandag: Kila, Wanisha, Jacqueline
Dinsdag:
Kila, Wanisha, Jacqueline
Woensdag: Brenda, Jacqueline
Donderdag: Brenda, Kila, Wanisha
Vrijdag:
Brenda, Wanisha of Maaike

Babygroep 2
Maandag: Bianca, Bouchra, Maaike
Dinsdag:
Bianca Rachida, Maaike
Woensdag: Maaike, Rachida
Donderdag: Bianca, Bouchra, Maaike
Vrijdag:
Rachida

Peutergroep 1
Maandag: Marjolijn, Sanne
Dinsdag:
Marjolijn Eline
Woensdag: Marjolijn, Sanne
Donderdag: Sanne, Eline
Vrijdag:
Sanne

Peutergroep 2
Maandag:
Paulina, Zuhre
Dinsdag:
Paulina, Sissy
Woensdag: Sissy, Zuhre
Donderdag: Sissy, Paulina
Vrijdag:
Eline

Op de vrijdagen werken de babygroepen met elkaar samen en de peutergroepen ook.
Vakantie teamleden
Jacqueline 22 juni t/m 10 juli
Alejandra 29 juni t/m 10 juli
Angelique 22 juni t/m 26 juni
Vakantie en vrije dagen
Op dit moment zijn we alweer een begin aan het maken voor de personele planning voor de
zomervakantie. Een aantal kinderen is al afgemeld op dagen of weken dat ze niet naar ons toe
komen. Mocht u weten wanneer uw kind vrij zal zijn in de zomervakantie van 21 juli t/m 28 augustus,
wilt u uw kind dan afmelden in ons ouderportaal?

KDV
Aanpassing in het ophalen van de kinderen
Vanwege het mooie weer zijn we ’s middags nog vaak buiten aan het spelen. We hebben gemerkt
dat bij het ophalen van de baby’s ouders soms lang op het plein moeten wachten en het aantal
ouders op het plein ook teveel wordt.
Vanaf morgen mogen ouders tijdens het buitenspelen niet meer het plein op komen. De
medewerkers zullen collega’s informeren dat u uw kind op komt halen en stemmen dan met u af op
welk moment u het plein op zou mogen, of brengen uw kind naar u toe.
U kunt ook met ons bellen om aan te geven dat u er bijna bent, zodat we uw kind alvast kunnen
aankleden en spullen kunnen verzamelen voor vertrek.
Verzoek
- Wilt u a.u.b. altijd het tuin hek achter u sluiten? Op deze manier blijft de omgeving voor de
kinderen veilig.
- Wilt u a.u.b. de looproute blijven hanteren. U komt de tuin in, brengt of haalt u kind en loopt
rechtdoor de tuin weer uit.
Nieuwe kinderen
Wij willen Nella, Riley en Maximus een warm welkom heten.
Thema
Wij zijn inmiddels ook begonnen aan een nieuwe thema ‘’ Onderwaterwereld’’. Zowel de baby’s en
de peuters zijn al druk bezig geweest met het thema. Ze hebben mooie knutsels gemaakt. Liedjes
gezongen en natuurlijk veel gelezen. Met het mooi weer spelen de kinderen veel buiten. De watertafel wordt momenteel veel gebruikt. Ook is de zandtafel gevuld met aarde en gekookt spaghetti
(wormen), dit vinden de kinderen erg leuk om te doen.
Zonnebrand crème
Het weer wordt steeds aangenamer en de zon gaat steeds meer schijnen. Wij willen u daarom
vragen om uw kind(eren) alvast thuis in te smeren. Hierdoor kan de zonnebrand crème goed
intrekken voordat de kinderen naar buiten gaan spelen. Gedurende de dag worden de kinderen nog
regelmatig door ons ingesmeerd. Mocht uw kind allergisch zijn voor onze zonnebrand crème (wij
gebruiken Garnier factor 50), dan is het uiteraard mogelijk eigen zonnebrand crème mee te nemen.
Noodopvang
De scholen en de BSO zijn per 8 juni volledig open gegaan. Dit betekent dat er een einde aan de
noodopvang komt. Vanaf heden kunt u weer gebruik maken van uw tegoeden die u op heeft
gebouwd voor 16 maart 2020.
Mandjes
In de mandjes van de kinderen liggen o.a. reservekleding. Denkt u eraan om deze weer aan te
vullen met de juiste maat kleding en kleding gebonden aan het seizoen. Omdat u niet naar binnen
mag komen zullen wij u hierbij helpen.
Babygroepen
Zoals u misschien al is opgevallen, hebben de babygroepen een metamorfose gehad. Nieuwe
inrichting, nieuw speelgoed en andere hoeken. Veel natuurlijke tinten en natuurlijke materialen.
Speelgoed dat kinderen uitdaagt en stimuleert om te ontdekken. De baby’s vinden het nieuwe
speelgoed en de andere inrichting erg interessant. Ze zijn volop aan het ontdekken. Wij als
pedagogische medewerkers genieten hier van, kinderen die het naar hun zin hebben en na een
lange tijd afwezig te zijn zich op hun gemak voelen.

BSO
Wij willen de volgende kinderen warm welkom heten.
· Ruiz groep geel
· Tasnim groep geel
· Adam groep geel
· Siebe groep paars
· Dave groep paars
· Hugo groep paars
· Jesse groep paars
Dat zijn zeven nieuwe kinderen, sommige kinderen kennen we van het dagverblijf. Wij wensen jullie
allemaal een plezierige tijd op de BSO.
Weer naar school
Vanaf 11 mei mochten de kinderen weer naar school en de BSO. Wij vonden het uiteraard
ontzettend leuk om de kinderen weer te zien! Met veel passen en meten van de scholen, in twee
groepen met verschillende dagen is het uiteindelijk gelukt om de kinderen te kunnen opvangen.
Ook willen wij van de BSO de ouders bedanken voor het meedenken en meewerken in deze tijden
met al deze regels. Ook het Ouderportaal werkte lang niet altijd mee met jullie, bijvoorbeeld met het
aanvragen van dagen, maar dan was er altijd even contact met elkaar. Nogmaals bedankt voor de
medewerking en jullie begrip!
Vanaf 8 juni zijn de scholen weer helemaal open gegaan en gaan de kinderen weer op hun eigen
dagen naar de opvang. De juffen en meesters van de BSO kunnen niet wachten om alle kinderen
weer te zien! Hierdoor wordt ook de Padlet, die we in deze tijden hebben gebruikt als
communicatiemiddel en om jullie toch nog te kunnen zien, langzaam aan afgesloten. We gaan
iedereen weer zien op de BSO gelukkig!
Warmer weer
Het is al bijna zomer, dus dat betekent dat de temperatuur zal stijgen en de zon meer zal schijnen.
Dit betekent veel waterpret en veel buiten spelen! Als kinderen hun eigen zonnebrand hebben,
verzoeken wij het flesje van een naam te voorzien. Ook een setje extra kleren voor de kinderen voor
als we buiten gaan afkoelen met een watergevecht. De kinderen van de Paulusschool, Wilhelminaschool en de Vijverburgh hebben op Stella Nova hun eigen kluisje waar deze extra kleren in kunnen.

Onderwijs
Formatie schooljaar 2020 – 2021 nog niet rond
Tijdens de afgelopen 2 studiedag heeft het team gesproken over de formatie van schooljaar 2020 –
2021. We hadden gehoopt u al definitief te kunnen laten weten hoe de basisgroepen er komend
schooljaar uit gaan zien. Helaas is dit nog niet mogelijk. Op dit moment zijn we nog druk bezig om
alles rond te krijgen en kunnen we u helaas nog geen informatie geven. We hopen u binnenkort wel
alvast te laten weten hoe we de Units komend schooljaar gaan organiseren. Als we daarna definitief
weten welke leerkrachten in welke Unit te vinden zullen zijn en wie welke basisgroep gaat draaien,
dan zullen we u dat in een aparte brief en via mail laten weten. We vragen u dus nog even geduld te
hebben.
Portfolio 3
In onze jaarplanning staat dat de leerlingen op donderdag 9 juli portfolio 3 mee naar huis krijgen.
Omdat de leerlingen in de periode tussen het 2e en het 3e portfolio een groot deel thuis onderwijs
hebben gekregen, zijn er bijna geen nieuwe producten gemaakt voor in het portfolio. Ook in de
periode dat scholen half open waren heeft onze focus niet gelegen op het maken van producten
voor in het portfolio. We hebben er dan ook voor gekozen om in het 3e portfolio alleen de Cito
resultaten toe te voegen. Dit geldt voor de groepen 3 t/m 8.
We willen aan alle ouders vragen om het portfolio zo snel mogelijk weer op school in te leveren.
Natuurlijk begrijpen we, dat u het portfolio bij de hand wilt hebben, als er contact met u opgenomen
wordt door één van onze leerkrachten over portfolio 2. Zodra u dit gesprek heeft gehad, dan graag
het portfolio weer op school inleveren.
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) check op maandag 22 juni
In januari heeft de directie een uitgebreide RI&E vragenlijst ingevuld. Dit een inventarisatie en
evaluatie die om de paar jaar moet worden uitgevoerd. In de vragenlijst wordt onder andere
gevraagd naar veiligheid in en rond het gebouw, sociale en fysieke veiligheid van personeel, BHV
afspraken en ontruimingsoefeningen. Een extern bureau heeft onze school uitgekozen om de
vragenlijst op volledigheid en eerlijkheid te controleren. Hiervoor wordt er een check gedaan op
maandag 22 juni. Na deze check hopen we voor de komende jaren te voldoen aan de geldende
veiligheidsnormen.
Alternatieve Avond4daagse
Vanwege de Coronacrisis is de Avond4daagse uitgesteld tot 2021. Dat is natuurlijk erg jammer voor
iedereen die graag mee loopt met de Avond4daagse. Vandaar dat de gemeente Zoetermeer een
alternatieve manier heeft bedacht om toch de Avond4daagse te lopen. In de bijlage bij deze
nieuwsbrief vindt u meer informatie hierover. De organisatie van deze alternatieve Avond4daagse
gaat volledig buiten de school om.
Aanwezigheid School Maatschappelijk Werker (SMW-er)

Lucas Verdoes
T 06 116 256 41
E l.verdoes@schoolformaat.nl
In verband met de Coronacrisis is onze Schoolmaatschappelijk werker op dit moment niet fysiek
aanwezig op school. We hopen dat de situatie na de zomervakantie weer normaal is, zodat er weer
afspraken kunnen worden ingepland. Mocht u contact willen opnemen, dan kan dit via bovenstaand
mailadres.

Nieuws uit Unit 1
Nieuwe leerlingen
In de afgelopen periode zijn er weer nieuwe leerlingen in Unit 1 gestart. Dit zijn Hugo, Guusje, Jax,
Lucas, Jesse, Daan, Dave, Christiaan, Bowie, Joëlla en Renske. We wensen hen en hun ouders
veel plezier en succes toe op IKC Stella Nova!
Thema voor de komende periode: Onderwaterwereld
De leerlingen van Unit 1 houden zich de komende weken bezig met het thema ‘Onderwaterwereld’.
De thema-hoek is veranderd in een onderwaterwereld met o.a. een duikboot. Boven de thema-hoek
hangt een visnet met daarin allerlei soorten vissen. De leerlingen van Unit 1 kunnen weer hun
fantasie gebruiken bij hun spel in deze thema-hoek. De werkjes die de leerlingen maken en de
activiteiten die de leerlingen doen staan ook in het teken van de onderwaterwereld. We wensen de
leerlingen veel plezier toe bij dit thema.
Vaderdag op zondag 21 juni
Binnenkort is het Vaderdag. Dit schooljaar hebben we geen Moederdag cadeau kunnen maken met
de leerlingen van Unit 1. Omdat we geen onderscheid willen maken tussen vaders en moeders,
hebben we besloten om ook geen cadeau voor Vaderdag te maken met de leerlingen van Unit 1.
We hopen dat u hiervoor begrip heeft.
Nieuws uit Unit 2
Thema voor de komende periode: Onderwaterwereld
De leerlingen van Unit 2 zullen de komende weken, net als de leerlingen van Unit 1, werken met het
thema ‘Onderwaterwereld’. Tijdens wereldoriëntatie en creatieve opdrachten zal het thema extra
aandacht krijgen.
Nieuws uit Unit 3
Groep 8: Afscheidsmusical maandag 13 juli
Alle festiviteiten en bijzondere dagen zijn helaas afgelast. We hebben ervoor gekozen om de
afscheidsmusical van groep 8 wel door te laten gaan, omdat dit een bijzonder moment is en hoort bij
het afsluiten van de basisschoolperiode. We zijn op dit moment druk bezig om te kijken op welke
locatie we de musical kunnen uitvoeren. Helaas is het centrale deel van onze school te klein om alle
ouders tegelijkertijd te ontvangen om de musical te bekijken. Zodra we u meer informatie kunnen
geven, zullen we dat per mail doen. Ons streven is om er ondanks de Coronacrisis een mooi
afscheid van te maken!
Agenda voor de komende weken:
Datum
Woensdag 10 juni 2020
Donderdag 11 juni 2020
Maandag 15 juni 2020
Donderdag 18 juni 2020
Maandag 22 juni 2020
Dinsdag 23 juni 2020
Donderdag 25 juni 2020
Dinsdag 30 juni 2020
Woensdag 1 juli 2020
Donderdag 2 juli 2020
Maandag 6 juli 2020
Donderdag 9 juli 2020
Maandag 13 juli 2020
Dinsdag 14 juli 2020
Woensdag 15 juli 2020
Donderdag 16 juli 2020
Vrijdag 17 juli 2020

Activiteit
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Meester Eelco afwezig
19.30 uur MR vergadering
Meester Eelco afwezig i.v.m. studiedag directeuren
13.00 uur RI&E Check
15.15 uur Teamoverleg
Meester Eelco afwezig
Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg
Nieuwsbrief 9
Meester Eelco afwezig
8.00 uur Schoolbezoek College van Bestuur
15.15 uur Teamoverleg
Meester Eelco afwezig
19.00 uur Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag groep 8
14.30 uur Uitzwaaien groep 8
Gewone lesdag groep 1 t/m 7
Laatste schooldag groep 1 t/m 7
Calamiteitendag; alle leerlingen zijn vrij!

