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Algemeen 
 

 

Meivakantie 
Van maandag 23 april tot en met vrijdag 4 mei is het Meivakantie. School is dan gesloten. De 
kinderopvang en de BSO zijn in de Meivakantie gewoon open. Mocht u in de Meivakantie gebruik 
willen maken van de kinderopvang of de BSO, 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 een fijne Meivakantie toe! 
 
        

Opvang 
 
  

 
Welkom 
Graag verwelkomen wij Noah, Emily en Soumaya bij ons op kinderdagverblijf Stella Nova.  
 
Personeel 
Afwezigheid Paulina:  
Paulina, werkzaam op beide peutergroepen, is de afgelopen tijd afwezig geweest wegens 
privéomstandigheden. Paulina zal de aankomende weken haar werkzaamheden weer rustig aan op 
gaan pakken. We houden u op de hoogte van de voorderingen. Op dit moment hebben wij geen 
vervanging voor Paulina nodig en werken de peutergroepen met elkaar samen. Er zijn onlangs wat 
kinderen vier jaar geworden, en helaas ook kinderen bij ons weg gegaan i.v.m. verhuizing. 
 
Vaste flexkracht Warnisha: 
Warnisha zal zowel in unit 0 als op de BSO komen invallen. Warnisha werkt al langere tijd voor onze 
organisatie en wilde graag onze vaste flexmedewerker worden. Warnisha vangt vooral de vakantie 
van collega’s op. Deze week vervangt zei Carola. 
 
Vakantie teamleden: 
Sissy 24 april t/m 26 april 
Halima 22 april t/m 1 mei 
Marjolein 7 mei t/m 9 mei 
 
Nieuws uit de groepen 
Babygroepen: 
Wij zijn blij te melden dat er aan de buikgriep op de babygroepen een eind lijkt te zijn gekomen. We 
proberen u, wanneer er een ziekte heerst, uw zo goed mogelijk hierover te informeren met een 
melding bij de deur. Wij hebben in dit geval ook contact gehad met de GGD omdat er zoveel kindjes 
ziek waren. We zijn blij dat iedereen weer beter is. 
 

Momenteel heerst er op het kinderdagverblijf waterpokken. Meer informatie vind u op de 
groepsdeuren. 

Nieuwsbrief 
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Wilt u de kinderwagen of buggy van uw kind(eren), tijdens het brengen en halen op de gang laten 
staan en niet de groep in rijden. De wielen van kinderwagens of buggy’s kunnen erg vies zijn. De 
kinderen kruipen en spelen graag op de grond. Deze wordt zo schoon mogelijk gehouden. Het 
weren van kinderwagens of buggy’s op de groep zal hier aan bijdragen.  
 
Vanaf mei zullen wij ook op de donderdag de babygroepen samenvoegen. Er gaan een aantal 
baby’s over naar de peutergroep. Het samenvoegen van de groepen vind dan plaats op woensdag, 
donderdag en vrijdag. 
 
Peutergroepen:   
De peuters zijn erg nieuwsgierig. Graag komen ze alles 
te weten over het seizoen lente. Dit maakt dat de peuters 
samen met de pedagogisch medewerkers zorgen voor 
een aantal plantjes. 
Niet alleen mooie bloemen worden verzorgd en groot 
gebracht ook groente planten zijn gezaaid. Binnenkort 
genieten  de peuters van een bord eigen geoogste 
tomaatjes en komkommers 
 
 
 
 
BSO: 
De pedagogisch medewerkers kijken samen met de kinderen terug op een geslaagde opschoon 
week. Deze werd door Supporter van Schoon georganiseerd. De kinderen hebben voor al hun inzet 
een prachtige beker en handig opschoon setje in 
ontvangst genomen.   
 
De meivakantie komt langzaam inzicht. Het 
programma zal in het teken staan van: Wetenschap 
en Survival. De pedagogisch medewerkers zijn druk 
bezig geweest het vakantie programma te maken, 
deze vindt u in de bijlage. 
  
Ondertussen zijn wij druk bezig geweest met het 
knutselen van onze sterren. De kinderen weten 
hierdoor zelf ook goed wie in welke groep zit. 
 
Het personele rooster voor de BSO ziet er als volgt uit: 
 

Groep Geel: 
Maandag: Ehlana en Saskia 
Dinsdag: Ehlana en Angela 
Woensdag: Mandy, Ashley en BBL stagiaire Kelsey (groepen zijn dan samen gevoegd) 
Donderdag: Ehlana en Angela 
Vrijdag: Ehlana  
 

Groep Oranje: 
Maandag: Halima en BBL stagiaire Kelsey 
Dinsdag: Halima en BBL stagiaire Kelsey 
Woensdag: Mandy en Ashley en BBL stagiaire Kelsey (groepen zijn dan samen gevoegd) 
Donderdag: Halima en BBL stagiaire Kelsey 
Vrijdag: Halima 
 

Groep blauw: 
Maandag: Ashley 
Dinsdag: Ashley en Saskia 
Woensdag: Mandy en Ashley en BBL stagiaire Kelsey (groepen zijn dan samen gevoegd) 
Donderdag: Ashley en Saskia 
Vrijdag: Angela 



 
 

 

Algemene informatie 
Paasbrunch: 
Afgelopen donderdag, 29-03, hebben we met alle kinderen 
van unit 0 van een heerlijke Paasbrunch kunnen genieten.  
De tafels stonden gezellig gedekt klaar in de gang. De 
kinderen konden met elkaar aanschuiven en smullen van 
allerlei Paasheerlijkheden. We hopen dat u met elkaar  van 
een zalige paasviering heeft kunnen genieten.  
 
Zomerfeest: 
Het is nog even wachten maar op 06-07-2018 vieren wij ons 
zomerfeest. Met dit jaar als thema; Ridders en Prinsessen. 
Noteert u het vast in de agenda?! 
 
Meivakantie: 
Aankomende 23-04 tot 04-05 is het meivakantie. Wij vernemen heel graag of uw kind(eren) 
aanwezig zijn. Dit kan worden aangegeven bij de pedagogisch medewerkers op de groep of via de 
app ‘ Mijn kind”   
 
Vriendjesweek: 
In de week van 09 tot 13 april vieren we in unit 0 en op de BSO vriendjesweek. Een week waarin we 
extra aandacht besteden aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. Natuurlijk gebeurd dit 
dagelijks op de groep, echter staat dit deze week extra in het zonnetje. Samen met elkaar, dat is het 
uitgangspunt. Dit zal via verschillende activiteiten die voor deze week gepland staan naar voren 
komen. Hier wordt u via de app “Mijn kind” verder geïnformeerd 
 
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 mailen naar teamkdvwillemalexanderplantsoen2a@partou.nl  
 

Wanneer uw kind niet de BSO komt kunt u ook naar het mobile nummer bellen 06-215 20 393  
Dit is van toepassing op schooldagen (na 14.00 uur) en in vakanties de gehele dag. Voor 14.00 uur 
kunt bellen naar ons algemene nummer en kiezen voor optie 1. De medewerkers van unit 0 geven u 
afmelding of vraag door aan de BSO. U kunt ook mailen naar 
teambsowillemalexanderplantsoen2a@partou.nl  
 
Gebruik berging kinderwagens: 
Door de groei  in de afgelopen maanden hebben wij het bergen van kinderwagens en maxicosi’s 
moeten verplaatsen naar ruimte -1.4.  
Wij willen u er nogmaals op attenderen dat de kinderwagens moeten worden ingeklapt. Zo is er 
voldoende ruimte voor alle wagens en maxicosi’s.   
 
Openings en –sluitingstijden: 
Stella Nova opent haar deuren om 07.30 uur.Wij willen u er op wijzen dat het niet wenselijk is om 
voor 07.30 uur het pand te betreden.  Na 07.30 uur zijn de pedagogisch medewerkers in de 
gelegenheid om uw kind(eren) en bijhorende overdracht over te nemen.  
Wij sluiten onze deuren om 18.30 uur. 
 
Feest en bijzondere dagen: 
 

Maandag 9 - vrijdag 13 april: 
Vriendjesweek op unit 0 
 

Vrijdag 27 april: 
Koningsdag. Zowel het kinderdagverblijf als de BSO zijn gesloten.  
 

Zaterdag 22 april – zondag 13 mei: 
Meivakantie 
 

Donderdag 10 mei: 
Hemelvaartsdag. Zowel het kinderdagverblijf als de BSO zijn gesloten. 
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Onderwijs 
 
 

 
Start Unit 2; groep 3 en 4 
Op woensdag 4 april is er een start gemaakt met onze nieuwe Unit: Unit 2, voor de groepen 3 en 4. 
In hun nieuwe ruimtes is de afgelopen week nieuw meubilair geplaatst, zodat de leerlingen de 
komende weken in hun nieuwe Unit kunnen werken. We hebben ervoor gezorgd dat er verschillen-
de werkplekken zijn. Doordat we een nieuwe Unit hebben gemaakt, zijn er ook 2 nieuwe basis-
groepen. In deze basisgroepen zitten leerlingen van groep 3 en 4 door elkaar heen. Doordat de Unit 
van groep 3 en 4 voortaan Unit 2 heet, heet de Unit van de groepen 5 t/m 8 vanaf vandaag Unit 3. 
We wensen de leerlingen van groep 3 en 4 veel plezier en succes in hun nieuwe Unit! 
 
Portfolio en portfoliogesprekken 
Op woensdag 28 maart hebben de leerlingen hun portfolio mee naar huis gekregen. In het portfolio 
vindt u een briefje waarop u en uw kind worden uitgenodigd om in te tekenen voor een gesprek met 
één van de leerkrachten. Vanaf woensdagochtend 4 april liggen er voor Unit 1 en Unit 2 inteken-
lijsten bij de ingang. Op woensdag kunnen de ouders intekenen die meerdere kinderen op IKC 
Stella Nova hebben zitten. Vanaf donderdag 5 april kunnen alle overige ouders intekenen voor een 
gesprek. Bij de intekenlijsten zullen ouders staan die u kunnen helpen bij het intekenen. 
 
Meester Eelco afwezig 
Van maandag 9 t/m vrijdag 13 april is meester Eelco afwezig. Mocht u op één van deze dagen een 
vraag hebben, dan kunt u hiermee terecht bij meester Gerard of juffrouw Hester. 
 
Dinsdag 17 en woensdag 18 april: Afname IEP eindtoets basisonderwijs groep 8 
Sinds 2016 is het voor alle basisscholen verplicht om deel te nemen aan de Eindtoets Basisonder-
wijs. De leerlingen van groep 8 van onze school maken de IEP Eindtoets. Op dinsdag 17 en woens-
dag 18 april krijgen de leerlingen een werkboekje met daarin opdrachten over rekenen, taal en spel-
ling. 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 Onder-
wijs 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 krijgen per mail extra informatie over de afname van de 
IEP toets. Leerlingen van groep 8, alvast heel veel succes bij het maken van jullie Eindtoets! 
 
Vrijdag 21 april; Juf- en meesterdag 
Op vrijdag 20 april as. vieren we alle verjaardagen van de juffen en meesters van IKC Stella Nova 
tijdens de Juffen- en Meesterdag 2018. Wat er deze dag precies wordt gedaan is nog een verras-
sing! U krijgt binnenkort meer informatie over de Juffen- en Meesterdag. U kunt uw kind, net als 
altijd, zijn/haar snack meegeven. De leerlingen van de groepen 5 t-m 8 nemen gewoon hun eigen 
lunch mee. De Juffen- en Meesterdag eindigt voor de groepen 1 t/m 4 om 12 uur. Voor deze 
groepen begint dan de Meivakantie. De leerlingen van Unit 3 (groep 5 t/m 8) blijven ´s middags op 
school en volgen dan een alternatief programma. Om 14.45 uur kunnen ook deze leerlingen gaan 
genieten van de meivakantie. 
 
Meivakantie van maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei 
De Meivakantie begint dit jaar vroeger dan andere jaren. In verband met de verplichte vrije dag 
‘Koningsdag’ op vrijdag 27 april is de Meivakantie een week naar voren geschoven. Hierdoor zijn de 
leerlingen vrij van maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei. Op maandag 7 mei verwachten we alle 
leerlingen weer terug op school! We wensen onze leerlingen en hun ouders alvast een fijne 
Meivakantie toe! 
 
Woensdag 9 mei; Sportdag 
Ieder schooljaar wordt er voor de leerlingen een sportdag georganiseerd. Deze keer is dat op 
woensdag 9 mei. Alle leerlingen van Unit 1, 2 en 3 doen mee aan de sportdag. Meer informatie over 
de sportdag krijgt u via de mail! 



 
 

 

 
Hulpouders bedankt! 
Voor het Paasweekend heeft een aantal ouders geholpen bij het Paasontbijt en met het wegbreng-
en van oud meubilair. En ook zijn er regelmatig ouders die helpen met het schoonhouden van de 
kringen en het meubilair. Wij willen deze ouders nog eens extra bedanken!  
 
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. 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Lucas Verdoes, onze maatschappelijk werker, 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 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 Maxim gestart in Unit 1. Kyira en Sara komen de komende weken wennen 
in Unit 1. We wensen hen en hun ouders veel plezier toe op IKC Stella Nova! 
 

Thema: Sport en letters van de week; de letter -h. 
De komende weken werken de leerlingen van Unit 1 aan het thema ‘Sport’. De leerlingen leren over 
de verschillende sporten. Binnenkort hangen er 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 is de letter -h. We wensen de leerlingen van Unit 1 veel plezier 
bij hun nieuwe thema! 
 

Stagiaire in Unit 1 
De komende weken loopt Fleur stage in Unit 1. Fleur is een oud leerling van IKC Stella Nova en zit 
op het ONC Clauslaan. Zij loopt stage bij ons in Unit 1 om te kijken of ze in de toekomst het 
onderwijs in wil. We wensen Fleur veel plezier toe tijdens haar stage! 
 

Vader van Seth bedankt! 
In Unit 1 staan sinds kort 3 tafels met daarop een weg. De vader van Seth heeft van deze oude 
tafels een hele mooie speelplek voor de leerlingen van Unit 1 gemaakt. Op de tafels heeft hij een 
weg geschilderd. Ook heeft hij een echte brug op de tafels gemaakt, die open kan. De leerlingen 
van Unit 1 kunnen nu heerlijk met de auto’s op deze mooie tafels spelen. Vader van Seth, bedankt!! 
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Nieuws uit Unit 2  
Groep 5: Start schooltuinen op donderdag 6 april 
Op donderdag 5 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 5 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 6: Excursie naar het Nationaal Archief op donderdag 5 april  
Op donderdag 5 april gaan de leerlingen van groep 6 op excursie naar het Nationaal Archief. Ze 
gaan onder begeleiding van juffrouw Laura met de bus naar het Nationaal Archief toe. Ze worden 
ook weer met de bus op school afgezet. Tijdens krijgen de leerlingen een uniek kijkje achter de 
schermen. Ze bezoeken de tentoonstelling ‘De wereld van de VOC’, duiken een depot in, bestu-
deren archiefstukken en komen alles te weten over het gezonken VOC-schip De Geldermalsen,   
dat een kostbare lading aan boord had. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag met wat het 
schrijven en vouwen van een brief, net zoals de VOC-opvarenden dat 350 jaar geleden deden. We 
wensen de leerlingen van groep 6 veel plezier toe! 
 

Groep 7 en 8: Excursie aan zuivelboerderij op dinsdag 8 mei 
Zuivel is niet uit het leven weg te denken. Dagelijks eten of drinken we verschillende zuivel-
producten. Maar welke weg heeft melk eigenlijk afgelegd voordat het melkpak thuis in je koelkast 
staat? En hoe ziet een dag op een melkveehouderij eruit? De antwoorden op deze en nog veel 
meer zuivelvragen vinden leerlingen van groep 7 en 8 op 8 mei a.s. tijdens een excursie naar een 
zuivelboerderij in Aarlanderveen. De leerlingen worden met een bus opgehaald en weer 
teruggebracht. We wensen de leerlingen van groep 7 en 8 veel plezier toe!  
 
Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 4 april 2018 Nieuwsbrief 8. 

Donderdag 5 april 2018 Start schooltuinen groep 5. 
Excursie groep 6 naar het Nationaal Archief. 

Maandag 9 april 2018 Meester Eelco afwezig. 
Portfoliogesprekken. 

Dinsdag 10 april 2018 Meester Eelco afwezig. 
Portfoliogesprekken. 

Woensdag 11 april 2018 Meester Eelco afwezig. 
Portfoliogesprekken. 

Donderdag 12 april 2018 Meester Eelco afwezig. 
Portfoliogesprekken. 

Vrijdag 13 april 2018 Meester Eelco afwezig. 
Portfoliogesprekken. 

Maandag 16 april 2018 
Portfoliogesprekken. 
19.30 uur OR & MR vergadering. 

Dinsdag 17 april 2018 Portfoliogesprekken. 

Woensdag 18 april 2018 Portfoliogesprekken. 

Donderdag 19 april 2018 Portfoliogesprekken. 

Vrijdag 20 april 2018 Juffen- en meesterdag. 

Maandag 23 april t/m  
vrijdag 4 mei 2018 

Meivakantie; alle leerlingen zijn vrij! 

Maandag 7 mei 2018 Alle leerlingen weer naar school. 

Dinsdag 8 mei 2018 Excursie groep 7 en 8 naar een zuivelboerderij. 

Woensdag 9 mei 2018 Sportdag 

Donderdag 10 mei 2018 Hemelvaart; alle leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 11 mei 2018 Alle leerlingen zijn vrij! 

 


