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Algemeen 
 
Mediabericht over extra investering IKC Stella Nova door gemeente Zoetermeer 
Deze week heeft er in één van de media van Zoetermeer een bericht gestaan over de extra 
investering die de gemeente Zoetermeer moet doen aan het gebouw van IKC Stella Nova en het 
naast ons gebouw liggende sportcomplex. Vlak na de oplevering van ons gebouw en het sport-
complex aan de gemeente Zoetermeer ging de hoofdaannemer failliet. Hierdoor is tijdens de bouw 
een aantal belangrijke zaken niet goed afgewerkt. Veel onderaannemers hebben tijdens de bouw-
periode geen geld ontvangen voor de werkzaamheden die zij hebben uitgevoerd.  
Natuurlijk zijn wij het afgelopen jaar veelvuldig in gesprek geweest met de gemeente Zoetermeer 
over deze situatie en het vervolg hiervan. Tijdens het overleg met de gemeente is een restpuntenlijst 
opgesteld. In deze lijst staan punten die in orde gemaakt moeten worden. Het gaat hierbij om zaken 
die niet hebben kunnen leiden tot onveilige situaties. Het gaat bijvoorbeeld om problemen die wij 
hebben met de verwarming in ons gebouw. Ook is het dak op een aantal plekken niet waterdicht 
waardoor er watervlekken op het plafond te zien zijn. De glazen schuifdeuren in Unit 2 zijn niet juist 
gemonteerd en delen van de gietvloer zijn niet naar wens opgeleverd, met name op de trappen. 
Gedurende het afgelopen jaar is de situatie regelmatig door de gemeente gecontroleerd en zijn 
zaken indien nodig direct verholpen.  
De komende periode zal er gewerkt worden aan structurele oplossingen. De bedrijven (eventueel 
ook andere bedrijven) die tijdens de bouw werkzaamheden hebben uitgevoerd moeten de herstel-
werkzaamheden gaan uitvoeren. Omdat er geen budget meer is vanuit het bouwproject, is er door 
de gemeente bij de gemeenteraad extra budget aangevraagd om de herstelwerkzaamheden uit te 
kunnen voeren. De gemeenteraad heeft vorige week toegezegd extra geld beschikbaar te stellen, 
vandaar het bericht in de media. Hopelijk worden de werkzaamheden op korte termijn uitgevoerd.  
 

Foto’s nabestellen via de website van de fotograaf 
Wij hebben helaas nog geen bericht ontvangen van de fotograaf. We hopen dan ook dat wij u 
binnenkort een kaart kunnen geven met daarop uw persoonlijke inloggegevens. Via de website van 
de fotograaf kunt u dan uw eigen fotopakket samenstellen. Ook familieleden en vrienden kunnen 
met uw inloggegevens foto’s nabestellen. U moet hen daarvoor natuurlijk wel de inloggegevens 
geven. De foto’s worden naar uw woonadres opgestuurd. Ook de betaling verloopt via de fotograaf. 
We hopen dat u tevreden bent met de gemaakte foto’s en dat het nabestellen naar wens verloopt. 
Mocht het u niet lukken om foto’s na te bestellen, dan kunt u hiervoor terecht bij juffrouw Angelique 
of meester Eelco. 
 

Sinterklaas op bezoek bij IKC Stella Nova 
Op vrijdag 2 december heeft Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek gebracht aan IKC Stella Nova.  
Terwijl alle kinderen buiten stonden te wachten, kwamen Sinterklaas en zijn Pieten met paard 
Amerigo bij IKC Stella Nova aan. Daarna hebben Sinterklaas en de Pieten alle kinderen een bezoek 
gebracht en werden er natuurlijk ook cadeaus uitgedeeld. 
Het team van IKC Stella Nova wil de ouders van de Ouderraad en alle hulpouders ontzettend 
bedanken voor al het werk dat zij in de afgelopen Sint-periode voor onze kinderen hebben gedaan.  
Wij vinden het fantastisch om te zien dat enorm veel ouders hebben geholpen om het Sinterklaas-
feest voor onze kinderen een echt feest te laten zijn! 
 

Nieuwe kinderen op IKC Stella Nova 
De afgelopen weken zijn er 2 nieuwe kinderen bijgekomen op IKC Stella Nova. In Unit 1 zijn Rueben 
en Daniek gestart. Wij wensen onze nieuwe ‘sterren’ en natuurlijk ook hun ouders veel plezier op 
IKC Stella Nova! 
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Kerst bij IKC Stella Nova 
Over 3 weken is het Kerst. Natuurlijk wordt Kerst ook op IKC Stella Nova gevierd. De komende 
weken zijn er allerlei Kerstactiviteiten in Unit 0 t/m 2. Op donderdag 22 december organiseren we 
het Kerstontbijt voor al onze leerlingen. Net als voorgaande jaren kunnen de ouders van de kinderen 
uit Unit 1 en 2 op een lijst intekenen wat uw kind meebrengt voor het Kerstontbijt. De kinderen van 
Unit 0 eten gezellig mee met de kinderen van Unit 1. De opvang zorgt ervoor dat de allerjongsten 
hun eigen voeding krijgen.  
Op vrijdag 23 december wordt er een Kerstviering gehouden in de Oase in Meerzicht. De Kerst-
viering begint om 11.00 uur. De kinderen van Unit 1 en 2 lopen samen met de leerkrachten naar de 
Oase toe. De kinderen van Unit 0 blijven op IKC Stella Nova. Om ongeveer 12.00 uur is de Kerst-
viering afgelopen en mogen de kinderen van Unit 1 en 2 Kerstvakantie gaan vieren. 
 

IKC Stella Nova Kerstactie! 
Ook dit jaar doet IKC Stella Nova weer mee aan de actie ‘Iedereen een maaltijd’. Vanaf donderdag 
8 december staan er bij de trap dozen klaar die gevuld kunnen worden met allerlei luxe producten. 
Het liefst producten die langer houdbaar zijn zoals bijv. shampoo, wasmiddel en tandpasta enz. of 
luxe artikelen zoals bijv. chocolade. Op vrijdag 16 december worden de dozen opgehaald. Vervol-
gens worden er mooie pakketten van gemaakt voor gezinnen in Zoetermeer die het op financieel 
gebied minder goed hebben. 
De afgelopen 2 jaar hebben we heel veel dozen kunnen vullen. Dit jaar proberen we ons record van 
vorig schooljaar te verbreken. U helpt toch ook? 
 

Opvang 
 

Oudercommissie zoekt nieuwe leden! 
De oudercommissie heeft het afgelopen jaar weer veel voor ons betekend! Het jaarverslag zullen de 
ouders van de opvang binnenkort ontvangen. Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Op dit moment 
heeft al één ouder zich aangemeld. Vooral ouders uit de baby- of peutergroep zijn hard nodig. Wilt u 
meer informatie over de rol van de oudercommissie en de taken? Neemt u dan contact op via 
angelique.bekooy@partou.nl. Patricia, Paulina, Rhea en Frederique bedankt voor jullie inzet! 
 

Kerstvakantie 
Graag vragen we aan de ouders van de opvang of u wil doorgeven of uw kind tijdens de kerst-
vakantie aanwezig is. In unit 0 hangen er op de groepsdeuren lijsten die u kunt invullen. Op de BSO 
kunt u dit doorgeven aan de pedagogisch medewerkers. Zodra wij in kaart hebben hoeveel kinderen 
er komen kunnen wij een passend personeelsrooster maken en kijken of we kunnen voldoen aan 
aanvragen voor het ruilen van dagen of extra komen. 
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Onderwijs 
 
Ontruimingsoefening: Zorg voor sloffen, pantoffels en/of binnenschoenen  
Heel veel leerlingen hebben op school sloffen, pantoffels of binnen schoenen aan. De leerlingen zijn 
ondertussen gewend geraakt aan het uit- en aandoen van hun schoenen en sloffen/binnen schoe-
nen. Ook lopen er veel leerlingen op hun sokken rond. In het geval van een ontruiming van het 
gebouw moet uw kind op sokken het gebouw verlaten. In deze periode van het jaar is de grond 
buiten nat en koud, waardoor het niet fijn is om op sokken naar buiten te moeten. Er is bij een 
ontruiming immers geen tijd om schoenen aan te trekken. Op sloffen, pantoffels of binnenschoenen 
kunnen alle leerlingen zonder problemen meteen naar buiten toe zonder dat ze buiten natte of 
koude voeten krijgen.  
In het kader van de veiligheid houden we volgende week een ontruimingsoefening. We vragen u 
ervoor te zorgen dat uw kind(eren) sloffen, pantoffels of binnenschoenen op school heeft, zodat we 
zonder problemen kunnen oefenen met ontruimen. 
 

Op weg naar Kerst 
De bijbelverhalen deze weken gaan natuurlijk over het aanstaande Kerstfeest. Via de verhalen uit 
Jesaja, die leefde in een donkere tijd van oorlog en ruzie, horen we toch steeds weer dat het licht 
gaat worden en dat er hoop gloort. Deze hoop mogen we tijdens onze Kerstviering in de Oase ten 
volle laten zien met eigentijdse liedjes en verbeelding van en door de kinderen uitgevoerd. Op 
school maken we iedere week een aantal vakjes open van een prachtige plaat. Met de afbeeldingen 
die te voorschijn komen kleden we de verhalen in. Ook de adventskransen met de kaarsen worden 
iedere week in de weekopening aangestoken. Op deze manier gaan wij op weg naar het Kerstfeest.  
 

Kerst bij IKC Stella Nova: donderdag 22 december 
Op donderdag 22 december organiseren we het Kerstontbijt voor al onze leerlingen. Net als 
voorgaande jaren komen er bij Unit 1 en Unit 2 intekenlijsten te hangen. Op de intekenlijst kunt u 
opschrijven wat uw kind voor het Kerstontbijt meeneemt naar school. De kinderen van Unit 0 eten 
gezellig mee met de kinderen van Unit 1. De opvang zorgt ervoor dat de allerjongsten hun eigen 
voeding krijgen.  
In de middag gaan de kinderen van Unit 1 en 2 creatief aan de slag. We zijn hiervoor nog op zoek 
naar ouders die ons kunnen helpen bij de creatieve opdrachten. Vindt u het leuk om te komen 
helpen, dan kunt u dit melden bij één van de leerkrachten. 
 

Kerst bij IKC Stella Nova: vrijdag 23 december 
Op vrijdag 23 december wordt in de ochtend een voorleescarrousel georganiseerd. Alle leerkrach-
ten bereiden een Kerstverhaal voor dat zij voorlezen aan een groep kinderen. De kinderen mogen 
zelf weten bij welke leerkracht ze gaan luisteren. Na de eerste ronde voorlezen is er nog een 
tweede ronde en wisselen de kinderen van leerkracht. 
Aan het eind van de ochtend wordt er een Kerstviering gehouden in de kerk ‘de Oase’ in Meerzicht. 
De Kerstviering begint om 11.00 uur. De kinderen van Unit 1 en 2 lopen samen met de leerkrachten 
naar de Oase toe. De kinderen van Unit 0 blijven op IKC Stella Nova. Om ongeveer 12.00 uur is de 
Kerstviering afgelopen. Alle kinderen van Unit 1 en 2 mogen dan Kerstvakantie gaan vieren. Alle 
kinderen zijn dus om 12.00 uur vrij! 
Wij hebben van de Oase te horen gekregen dat er vanwege de veiligheid maximaal 250 personen in 
de kerk aanwezig mogen zijn. Er is dus een beperkt aantal plaatsen voor de ouders van onze 
school. We willen dan ook vragen of u met maximaal 1 extra persoon per gezin naar de Kerstviering 
wilt komen kijken. We hopen dat u hiervoor begrip heeft. Voor komend schooljaar zijn we op zoek 
naar een kerk die groter is, zodat er meer ouders bij de viering aanwezig kunnen zijn, want we 
weten dat onze ouders het erg waarderen als ze bij de Kerstviering aanwezig mogen zijn. 
 

Hulpouders gezocht voor de creatieve Kerstmiddagen! 
Welke ouders vinden het leuk om op donderdag 22 december te komen helpen bij de creatieve 
opdrachten die de leerlingen van Unit 1 en 2 dan gaan maken? We starten om ongeveer 13.00 uur.  
In Unit 2 worden ook nog ouders gezocht voor de creatieve middagen op dinsdag 13 en 20 decem-
ber. Als u wilt komen helpen, laat het weten aan één van de leerkrachten! 
 
 



 
 

 

 
Stella Nova Sterrenkinderkoor 
In voorbereiding op de kerstviering in De Oase op vrijdag 23 december start IKC Stella Nova met 
een Sterrenkinderkoor. We gaan liedjes instuderen onder leiding van Nikki van Driel (o.a. zang-
coach bij Greg & Baud) om tijdens de kerstviering ten gehore te brengen aan alle leerlingen en 
ouders. Voor het kerstkoor kunnen kinderen vanaf groep 4 zich inschrijven via een intekenlijst. Deze 
ligt vanaf  14 november op de ronde tafel in school. We hebben plek voor maximaal 18 jongens en 
meisjes. Als uw kind is ingeschreven, is het de bedoeling dat hij / zij alle repetities aanwezig is. Dus 
controleer eerst uw agenda of uw kind aanwezig kan zijn en laat uw kind zich dan snel inschrijven! 

Het Sterrenkinderkoor repeteert op de volgende middagen: 
 

- woensdag 7 december 13.30 -14.15 uur 
- woensdag 14 december 13.30 - 14.15 uur 
- vrijdag 16 december 15.00 - 15.45 uur (let op! extra laatste repetitie) 
Uitvoering: 23 december 2016 tijdens de Kerstviering van IKC Stella Nova. 

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 ouderbijdrage is dit jaar € 30,- en ook de overblijfbijdrage is €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. Alvast bedankt! 
 

Portfolio inleveren a.u.b. 
Wilt u voor de Kerstvakantie de portfolio’s inleveren? Dan kunnen de leerlingen er weer nieuwe 
dingen in stoppen. Alvast bedankt! 
 

Nieuws uit Unit 1 
Nieuwe leerlingen in Unit 1 
Deze afgelopen periode zijn Rueben en Daniek begonnen in Unit 1. We wensen hen en hun ouders 
veel plezier toe in Unit 1! 
 

De letter van de week: de letter -k van kunst en Kerst 
De komende weken blijft de letter -k de letter van de week. De letter -k past mooi in het thema van 
de komende weken; Kerst. De leerlingen van Unit 1 zijn op zoek naar allerlei woorden met de letter -
k en ze hebben er al heel veel gevonden! 
 

Nieuws uit Unit 2 
Toetsrooster en oefenmateriaal op onze website  
Op onze website kunnen ouders van Unit 2 zien welke toetsen er wanneer worden afgenomen. Ook 
is op onze website oefenmateriaal te vinden. U vindt het toetsrooster en het oefenmateriaal via het 
kopje ‘kinderen’, ‘huiswerk’ of door te klikken op de volgende link: 
http://www.ikcstellanova.nl/kinderen/huiswerk  
 

Hoofdluis in Unit 2 
Helaas moeten we u melden dat er in Unit 2 hoofdluis is geconstateerd. Wilt u uw kind de komende 
weken regelmatig controleren en indien nodig maatregelen treffen? Alvast bedankt! 
 

Groep 8: Onderwijskundig rapport met voorlopig advies 
Op woensdag 14 december krijgen de leerlingen van groep 8 hun concept Onderwijskundig Rapport 
(OKR) mee naar huis. In dit concept staat het voorlopig schooladvies voor Voortgezet Onderwijs. Bij 
het OKR zitten ook de uitslag van het NIO-onderzoek en de Schoolvragenlijst (SVL).  
In januari worden de laatste Cito toetsen gemaakt. De resultaten hiervan worden in het OKR gezet. 
Daarna gaan meester Gerard en meester Eelco met de ouders in gesprek om het schooladvies voor 
V.O. definitief te maken. Mocht u vragen hebben n.a.v. de procedure van het advies voor V.O., dan 
kunt u hiermee terecht bij meester Gerard. 
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Agenda voor de komende weken: 
 

Woensdag 7 december 2016 
Nieuwsbrief 8. 
 

Donderdag 8 december 2016 
Schooltandarts. 
 

Maandag 12 december 2016 
Schoolbezoek uit Emmeloord. 
 

Dinsdag 13 december 2016 
19.30 uur MR vergadering. 
 

Woensdag 14 december 2016  
Voorlopig Onderwijskundig rapport mee naar huis (groep 8). 
Schoolbezoek van de MR van basisschool de Nessevliet. 
 

Vrijdag 16 december 2016 
Meester Eelco afwezig. 
 

Dinsdag 20 december 2016 
Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg. 
 

Woensdag 21 december 2016 
Nieuwsbrief 9. 
 

Donderdag 22 december 2016 
Kerstontbijt. 
Creatieve Kerstmiddag. 
 

Vrijdag 23 december 2016 
11.00 uur Kerstviering in ‘de Oase’ in Meerzicht. 
12.00 uur Alle leerlingen zijn vrij! 
 

Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2017 
Kerstvakantie. 
 

Maandag 9 januari 2017 
Alle leerlingen weer naar school! 


