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Algemeen 
 

 
Vrijdag 12 april: Koningsspelen; officiële opening Willem Alexanderplantsoen 
Op vrijdag 12 april wordt tijdens de Koningsspelen het vernieuwde park officieel worden geopend. 
Vandaar dat wij ervoor gekozen hebben om dit jaar mee te doen met de Koningsspelen. De 
voorbereidingen zijn in volle gang om een onvergetelijke dag te organiseren. De leerlingen zullen 
vooral sportief bezig zijn, maar ook u wordt uitgenodigd om de opening van het park bij te wonen en de 
kinderen aan te moedigen. 
 

Het dagprogramma is als volgt: 
08.30 uur Wij verwachten de kinderen om 08.30 uur op school voor het Koningsontbijt. De inloop 

zal gewoon vanaf 8.20 uur zijn. De kinderen van de peutergroepen van de opvang en de 
leerlingen van groep 1-3 verwachten wij in rode kleding. De leerlingen van groep 4-8 
verwachten wij in witte kleding.   

09.30 uur Start van de spectaculaire opening. De opening vindt plaats bij het podium in ‘Het 
Willem Alexanderplantsoen’.  

10.00 uur De kinderen van de peutergroepen en de leerlingen starten met de Koningsspelen. 
Ouders zijn welkom om bij de Koningsspelen te blijven kijken. Er is een koffiecorner 
waar voor een klein bedrag koffie en iets lekkers kan worden gekocht. 

11.30 uur Afsluiting van het ochtendprogramma bij het podium.  
12.00 uur De leerlingen van de groepen 1-4 gaan naar huis. De leerlingen van groep 5-8 eten hun 

eigen lunch en vervolgen deze feestelijke dag.  
12.30 uur Start van clinics (2 rondes) voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. Een aantal clinics is 

niet alleen voor de leerlingen van groep 5-8, maar ook voor buurtbewoners / ouders. 
Iedereen is welkom om zich in te schrijven. Wilt u deelnemen aan één van de clinics, 
dan kunt u zich op die dag inschrijven. Verdere informatie kunt u vanaf 1 april vinden op 
de gemeente website.  

14.30 uur Afsluiting van de dag bij het podium in ‘Het Willem Alexanderplantsoen’. De kinderen 
van groep 5-8 mogen na de afsluiting om 14.45 uur naar huis. 

 

Wij kijken uit naar deze feestelijke Koningsdag! 
  
Werkzaamheden in het gebouw tijdens de Meivakantie      
In de Meivakantie zal een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd in ons gebouw. Alle trappen in 
ons gebouw krijgen 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 is tijdens de Meivakantie gewoon open. De kinderen worden opgevangen op de bovenste 
verdieping van ons gebouw. Omdat de trappen niet gebruikt mogen worden, moet u de lift gebruiken. 
Het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren, heeft ons laten weten dat er geen schadelijke 
stoffen worden gebruikt tijdens de werkzaamheden. Een aantal delen van het gebouw wordt afgezet, 
zodat het bedrijf op een goede en veilige manier de werkzaamheden kan uitvoeren. We hopen u hier-
mee alvast voldoende te hebben geïnformeerd. De BSO zal binnenkort  meer informatie geven aan 
ouders die gebruik maken van de BSO.  
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Opvang 
 
  

Nieuwe kinderen 
Graag verwelkomen wij Feline, Lyanna op de babygroep 1. 
 

Personeel 
Vakanties teamleden 
Deze week is Carola vrij. 
Van 15 april t/m 19 april is Wanisha vrij. 
Van 23 april t/m 26 april is Bianca vrij. 
Van 23 april t/m 29 april is Marjolijn vrij. 
Van 30 april t/m 2 mei is Sissy vrij 
 

Unit 0 
Inzet pedagogisch coach  
Na de invoering van de nieuwe beroepskracht-kindratio (bkr), informeren we u graag over een andere 
IKK-maatregel die geldt per 1  januari 2019: de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers. Wat we bij 
Partou al jaren doen, geldt nu ook als wettelijke eis voor de hele sector. 
De wet IKK wil dat er meer aandacht komt voor vakinhoudelijke ondersteuning van de pedagogisch 
medewerkers. Daarom is de functie van pedagogisch beleidsmedewerker geïntroduceerd. Hoeveel 
pedagogisch beleidsmedewerkers een organisatie moet inzetten, heeft te maken met de omvang van 
de organisatie en het aantal medewerkers. Dat wordt jaarlijks in januari opnieuw bepaald. 
 

Wat betekent dat voor Partou? 
Voor Partou verandert er nauwelijks iets. De afdeling Kwaliteit & Pedagogiek ontwikkelt ons 
pedagogisch beleid, zoals ze dat altijd doen. De regio- en vestigingsmanagers zorgen vervolgens voor 
de implementatie van het beleid op de vestigingen. 
 

Wat wél verandert, is het aantal pedagogisch coaches. Voortaan heeft elke regio zijn eigen 
pedagogisch coach. Door deze uitbreiding  kunnen we nog meer inzoomen op de pedagogische 
kwaliteit. 
 

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 interactiebegeleiding of door ondersteuning bij hulpvragen van collega’s 
op de groep. Dat is mede afhankelijk van de behoefte van de vestiging. 
 
Taalontwikkeling 
Wij zijn druk bezig met het thema Lente. In elke groep  
hangen er weer plaatjes rondom het thema. Deze plaatjes  
worden vaak benoemd en bij de diertjes worden er  
geluiden bij gemaakt. Wat doet een lammetje ''mehhhhh''  
geeft kindje A als antwoord. Ook worden er leuke knutsels  
gemaakt zowel op de baby groep als bij de peutergroep.  
De groepen zijn mooi versierd en zijn klaar voor de lente. 
Met regelmaat wordt er voorgelezen op de groepen. Dit  
wordt door de pedagogische medewerkers maar ook door  
de leerlingen van het ONC gedaan. Voorlezen is niet  
alleen leuk en gezellig. Voorlezen speelt een belangrijke  
rol bij de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden  
maar ook hoe een goede zin opgebouwd is. Door met het  
kind te praten over het boek, wordt het kind ook gestimu- 
leerd actief met de taal aan de slag te gaan. Hiernaast vindt  
u een activiteit uit onze activiteiten ring die u samen met uw kind kunt doen. 
 



 
 

 

BSO 
UNICEF Kinderechten Filmfestival 
Eindelijk is het zover! Na heel veel uren hard werk, creativiteit,  
acteren, filmen en vooral heel veel plezier, mogen wij u bekend  
maken dat de BSO bij de eerste 10 beste Partou inzendingen  
zitten. Voor de Partou Première van het UNICEF Kinderrechten  
Filmfestival. De première vindt plaats op woensdag 5 juni in  
Pathé Rembrandt bioscoop in Utrecht.  
Op deze première wordt één film gekozen, die vertoond wordt op  
de landelijke finale van het UNICEF Kinderrechten Filmfestival, op  
vrijdag 28 juni* in Pathé Tuschinski in Amsterdam. 
Op 18 maart hebben we op onze tribune bekend gemaakt dat we hebben gewonnen, dit hebben we 
aan alle kinderen die er die dag aanwezig waren verteld. Er was een mooie doos bezorgt met hierin 
een grote ballon. 
 

Op 9 mei komt de filmcoach een remake maken van onze film.  
Deze remake duurt 2,5 tot 3 uur. Wij hopen dat u op deze dag  
uw kind van de blauwe groep laat op komt halen. De precieze  
eindtijd maken we later nog bekend. Ook hebben we meegedaan  
aan de Nationale Opschoondag!  
 

Vakantieprogramma 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het activiteiten- 
rooster. I.v.m. de renovatie werkzaamheden op Stella Nova, aan  
de trap gaan we deze vakantie veel op stap. Wij hebben een hoop  
leuke activiteiten in gepland en werken veel samen met andere  
Partou locaties in de regio. Wij verwachten het rooster morgen via  
de Mijn Partou app naar u toe te sturen. 
 
Overig nieuws 
Vakanties kinderen 
De meivakantie is weer in aantocht. Dit jaar start deze op 19 april en eindigt op 3 mei. Graag willen we 
aan u vragen de vakanties door te geven via de app. Op deze manier bouwt u ook tegoed op om op 
andere dagen, mits er plek is in de groep een dagje extra te komen. Mocht u nog vragen hebben dan 
kunt u terecht bij de medewerkers. 
 

Gezond ontbijt 
Binnen Stella Nova vinden we het belangrijk dat een kind ontbeten heeft voordat hij/ zij naar de opvang 
komt. Het ontbijt is een onmisbaar begin van de dag voor uw kind. Ontbijten brengt de spijsvertering op 
gang. Bovendien voorkomt het trek in snoepjes of koekjes later op de ochtend. 
Hieronder volgen er enkele tips voor een gezond en verantwoord ontbijt. 
Wat kies ik als brood? 
Volkorenbrood en bruinbrood zijn de gezondste keuzes. Daarin zitten namelijk lekker veel vezels in. 
Vezels zijn nodig voor een goede darmwerking en spijsvertering. In volkorenbrood zitten de meeste 
vezels. 
Voor de afwisseling 
Je kunt brood ook afwisselen met een keer havermout, muesli en andere volkoren ontbijtgranen zonder 
toegevoegd suiker en zout. 
En verder? 
Het ontbijt en de lunch zijn goede momenten om je dreumes of peuter een bekertje melk te geven en 
wat fruit (al dan niet op het brood). Elke dag heeft je kind namelijk 300 milliliter melkproducten nodig en 
1,5 stuks fruit. Je kunt gewone halfvolle of magere melk geven. Het is niet nodig om speciale 
peutermelk te geven. 
Wat kun je doen als je kind een slechte ontbijter is? 
Niet elk kind is dol op ontbijten. Als je kind ’s ochtends niet zoveel trek heeft in een boterham kun je 
proberen of iets anders er wel ingaat, zoals pap of yoghurt met muesli. Eventueel verschuif je een deel 
van het ontbijt naar het eerste eetmoment tussendoor. 
 
 
 



 
 

 

Activiteiten 
Nationale pannenkoekendag 
Afgelopen vrijdag 22 Maart vond de Nationale pannenkoeken dag plaats. Ook wij hebben mee gedaan 
aan deze gezellige dag.  De kinderen hebben genoten van de pannenkoeken. De ene pannenkoek met 
stroop en poedersuiker en de andere zonder iets er op. 
 

Pasen in unit 0 
Op donderdag 18 april vieren wij gedurende de hele dag gezellig Pasen met elkaar. Ook organiseren 
wij een heerlijk paaslunch voor de kinderen. Zullen er nog eitjes verstopt zijn? We gaan dan natuurlijk 
met zijn allen zoeken. 
 

Agenda: 
4 aprilt Theater voorstelling “Kaatje Piraatje” voor de peutergroepen 
12 april Koningsspelen en opening park 
18 april Pasen 
22 april Tweede Paasdag, dan zijn wij gesloten 
19 april t/m 3 mei meivakantie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Onderwijs 
 
 

Dinsdag 16 en woensdag 17 april: Eindtoets basisonderwijs (IEP toets) 
Sinds 2016 is het voor alle basisscholen verplicht om deel te nemen aan de Eindtoets Basisonderwijs. 
De leerlingen van groep 8 van onze school maken de IEP Eindtoets. Op dinsdag 16 en woensdag 17 
april krijgen de leerlingen een werkboekje met daarin opdrachten over rekenen, taal en spelling. Deze 
moeten zij zo goed mogelijk maken. Na de Meivakantie krijgen de leerlingen de uitslag van de IEP 
Eindtoets. De leerlingen behalen een score waarmee het niveau voor Voortgezet Onderwijs wordt 
bepaald. De groepsscore telt als eindverantwoording voor de inspectie voor onderwijs. We hebben er 
alle vertrouwen in dat onze groep 8 goed zal gaan scoren! 
De ouders van de leerlingen van groep 8 hebben per mail extra informatie over de afname van de IEP 
toets gekregen. Leerlingen van groep 8, alvast heel veel succes bij het maken van jullie Eindtoets! 
 

Donderdag 18 april: Paasviering en High Tea 
Op donderdag 18 april vieren we met de leerlingen Pasen. Er wordt een viering gehouden in het 
centrale deel van de school. Deze viering is alleen voor de leerlingen. Omdat er met de Koningsspelen 
al op school wordt ontbeten, hebben we ervoor gekozen om met Pasen een High tea te doen. Er 
hangen intekenlijsten in de Units waarop u kunt intekenen om voor iets lekkers te zorgen tijdens de 
High Tea. Alle leerlingen gaan deze dag tot 12.00 uur naar school. Dan begint voor alle leerlingen de 
Meivakantie! 
 

Meivakantie van vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 
De Meivakantie begint dit jaar vroeger dan andere jaren. Op vrijdag 19 april is het Goede Vrijdag. Op 
deze dag zijn alle leerlingen vrij. Daarna start de Meivakantie. Dan zijn de leerlingen vrij van maandag 
22 april t/m vrijdag 3 mei. Op maandag 6 mei verwachten we alle leerlingen weer terug op school! We 
wensen onze leerlingen en hun ouders alvast een fijn Pasen en een mooie Meivakantie toe! 
 

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!  
 

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. 
 

Data waarop onze School Maatschappelijk Werker (SMW-er) aanwezig is 
In de komende periode ben ik aanwezig op vrijdag 12 april, maandag 15 april, vrijdag 10 mei, maandag 
13 mei, vrijdag 24 mei en maandag 27 mei. 
 

Lucas Verdoes  
T  06 116 256 41 
E  l.verdoes@schoolformaat.nl 
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Nieuws uit Unit 1  
Nieuwe leerlingen: Anouar 
De komende maand komt er weer een nieuwe leerling bij ons op school in Unit 1. Anouar wordt 
binnenkort 4 jaar en komt de komende tijd bij ons wennen. Anouar is het broertjes van Mohamed uit 
Unit 2. We wensen Anouar een fijne tijd toe op IKC Stella Nova! 
 

Gastles van de molenaar 
Vorige week hebben de leerlingen van Unit 1 een gastles gekregen van de opa van juffrouw Mirthe die 
molenaar (is geweest) bij de Zoetermeerse molen ‘De Hoop’. De leerlingen kregen uitleg over de 
molen en konden allerlei vragen stellen. Molen ‘De Hoop’ is elke zaterdag open voor bezoekers, dus 
als u het leuk vindt om de Zoetermeerse molen van binnen te bekijken, dan bent u elke zaterdag van 
harte welkom! 
 

Nieuws uit Unit 2  
Groep 4: Fietsles door ‘School op Safe’ op woensdag 27 maart, 3 en 10 april 
Op woensdag 10 april krijgen de leerlingen van groep 4 fietsles. Op woensdag 27 maart en 3 april 
hebben de leerlingen ook fietsles gekregen. 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. 
 

Eierdozen gevraagd 
De leerkrachten van Unit 2 zijn op zoek naar eierdozen. Als u deze thuis heeft liggen, wilt u ze dan 
meenemen en geven aan juffrouw Rebecca of juffrouw Hanneke? Alvast bedankt! 
 

Nieuws uit Unit 3  
Groep 6, 7 en 8: Op bezoek bij het Rijksmuseum op dinsdag 9 april 
Op dinsdag 9 april gaan de leerlingen van groep 6, 7 en 8 op bezoek bij het Rijksmuseum in 
Amsterdam. Zij krijgen daar een rondleiding en zullen natuurlijk ook ‘De Nachtwacht’ gaan bekijken.  
De leerlingen verzamelen op school en zullen met de bus naar Amsterdam reizen. Natuurlijk gaan er 
leerkrachten mee. De leerlingen zijn op tijd weer terug in Zoetermeer, dus u kunt uw kind(eren) gewoon 
om 14.45 uur ophalen bij school. We wensen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 veel plezier toe!  
 

Groep 5: Start schooltuinen op donderdag 11 april 
Op donderdag 11 april starten de leerlingen van groep 5 samen met meester Gerard met de activiteit 
schooltuinen. Bij de kinderboerderij op de Voorweg krijgen de leerlingen een eigen stukje grond dat zij 
mogen gaan verbouwen. Zij leren hiermee groenten en bloemen zaaien. Later in het jaar wordt er 
natuurlijk ook geoogst! Vanaf 11 april tot aan het eind van het schooljaar zullen de leerlingen van groep 
5 elke week onder begeleiding van meester Gerard naar hun schooltuin gaan. Meester Gerard houdt u 
van de ontwikkelingen in de schooltuin op de hoogte. Alleen bij heel slecht weer gaat de activiteit niet 
door. We wensen de leerlingen van groep 5 veel plezier toe in hun schooltuin! 
 

Groep 5 t/m 8: ontruimingsoefening bij ‘Het Buitenbeest’ op dinsdag 7 mei. 
Op dinsdagmiddag 7 mei zullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 deelnemen aan een ontruimings-
oefening bij kinderboerderij ‘Het Buitenbeest’. De medewerkers van de kinderboerderij willen een 
ontruiming oefenen en hebben onze leerlingen uitgenodigd om hieraan mee te doen. De leerlingen 
krijgen voorafgaand aan de oefening een aantal activiteiten aangeboden. Na de ontruimingsoefening 
gaan de leerlingen verder met hun activiteit. Na afloop wandelen de leerlingen onder begeleiding van 
de leerkrachten van Unit 3 weer terug naar school.  
 
 
 

  



 
 

 

Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 3 april 2019 Nieuwsbrief 8. 
Portfoliogesprekken. 

Donderdag 4 april 2019 Meester Eelco aanwezig. 
Portfoliogesprekken. 

Vrijdag 5 april 2019 Schoolbezoek uit Oud-Beijerland. 

Maandag 8 april 2019 Meester Gerard afwezig, juffrouw Laura vervangt. 
15.15 uur Teamoverleg. 

Dinsdag 9 april 2019 Groep 6, 7 en 8 naar het Rijksmuseum. 

Donderdag 11 april 2019 Meester Eelco aanwezig. 
Schooltuinen groep 5. 

Vrijdag 12 april 2019 Koningsspelen: opening van het Willem Alexanderplantsoen. 

Maandag 15 april 2019 Schoolbezoek uit Rijpwetering 

Dinsdag 16 april 2019 IEP Eindtoets groep 8. 

Woensdag 17 april 2019 IEP Eindtoets groep 8. 

Donderdag 18 april 2019 Paasviering + High Tea; alle leerlingen tot 12.00 uur naar school! 
Meester Eelco afwezig. 

Vrijdag 19 april 2019 Goede Vrijdag; alle leerlingen zijn vrij! 

Maandag 22 april t/m        
vrijdag 3 mei 2019 

Meivakantie; alle leerlingen zijn vrij! 

Maandag 6 mei 2019 Alle leerlingen weer naar school! 
Schoolbezoek uit Woerden. 

Dinsdag 7 mei 2019 Schoolbezoek schoolleiders in opleiding. 

Woensdag 8 mei 2019 Nieuwsbrief 9. 

Donderdag 9 mei 2019 Meester Eelco aanwezig. 
 

 
 
 
 
 

 
 


