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Algemeen
Woensdag 30 juni: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij!
Op woensdag 30 juni heeft het team van IKC Stella Nova onderwijs een studiedag. Op deze dag
doen de leerkrachten voorbereidingen om het schooljaar goed af te sluiten en wordt alles in orde
gemaakt voor de start van het nieuwe schooljaar. Mocht u op deze dag opvang nodig hebben, dan
kunt u contact opnemen met Angelique Bekooy, manager van de kinderopvang.

Opvang
Opvang
We spelen weer heerlijk veel buiten, en genieten van de zon en spelen soms ook met water.
Insmeren voordat u kind naar de opvang komt. Graag vragen we u, uw kind in te smeren voordat ze
naar de opvang komen. Op deze manier kunnen we z.s.m. met de kinderen lekker buiten gaan
spelen. Uiteraard smeren wij ze ook gedurende dag een aantal keer in.
Kleding in mandjes
Denkt u aan voldoende zomerse kleding in het mandje van uw kind? We spelen ook met water, en
dan is het fijn droge kleding aan te kunnen doen. Ook kunt u eventueel badkleding meegeven.
Personeel
Eline is vandaag voor het laatst aan het werk ( 9 juni) en dan begint haar zwangerschapsverlof. Wij
wensen haar een fijn verlof toe. Kila zal vanaf 7 juli niet meer op de groep (babygroep 1) werkzaam
zijn i.v.m. haar zwangerschap, maar nog wel aanwezig om ons te blijven ondersteunen met
boventallige werkzaamheden. Jacqueline en Rachida zijn weer uurtjes aan het opbouwen, we zijn
blij dat ze weer bij ons aan het werk kunnen zijn.
Vakantie teamleden
Danielle is vrij van 10 juni t/m 18 juni.
Bouchra is vrij van 7 juni t/m 25 juni.
Jacqueline is vrij 11 t/m 18 juni.
BHV
Sissy en Paulina zijn onlangs weer op herhalingsles voor de BHV geweest en hebben deze beide
met succes afgerond. Ook Kelsey, Bianca en Saskia hebben begin dit jaar de herhaling BHV met
succes gevolgd. Iedereen heeft zijn certificaat hierdoor weer verlengd. Gefeliciteerd!
Overig
Zomervakantieplannen?
Wilt uw kind afmelden via onze ouderapp als u vakantieplannen heeft? Alvast bedankt.

Oudercommissie zoekt nieuwe leden
Met de posters op de deur heeft zich al 1 ouder aangemeld voor de oudercommissie. Mocht u
interesse hebben en meer willen weten? Neemt u dan contact met mij op via
angelique.bekooy@partou.nl
Welkom
In unit 0 verwelkomen wij Lyana en Yara. We wensen jullie heel veel plezier bij ons. Wij
verwelkomen ook Amy als nieuwe gele ster en feliciteren Mike met zijn promotie naar de blauwe
sterren! We hopen dat de nieuwe kinderen veel plezier zullen beleven op onze BSO!
BSO
Thema; landen / EK
De komende tijd staat de BSO in het teken van ‘landen’. Want hoeveel verschillende landen zijn er
wel niet? We doen allerlei verschillende activiteiten rondom allerlei verschillende landen. Zo kunnen
we brood bakken uit Frankrijk of kaas maken uit Griekenland! Daarnaast speelt Nederland mee in
het Europees Kampioenschap voetbal en dit laten we dan ook niet ongestoord aan ons voorbij
gaan! Hup Holland hup!
Zomervakantie
De zomervakantie staat alweer bijna voor de deur. We zijn al bezig met het bedenken van de
activiteiten voor deze vakantie. Wanneer het activiteitenrooster klaar is zullen we deze versturen via
het ouderportaal. We kijken er naar uit!
Warmer weer & zonnebrand
Nu het gelukkig weer een stuk warmer wordt, zorgen wij dat de kinderen goed ingesmeerd worden
om verbranding te voorkomen. Daarnaast zullen wij veel wateractiviteiten doen. Daarom is het heel
fijn dat kinderen voldoende reservekleding meenemen zodat omkleden mogelijk is.
Wij willen ouders vragen om met warmer weer de kinderen s’ ochtends in te smeren zodat wij dit s’
middags weer kunnen doen! Mocht uw kind eigen zonnebrand hebben, kunt u deze meegeven
zodat we hier rekening mee kunnen houden.
Eigen speelgoed
De afgelopen tijd merken wij een toename van het gebruik van eigen speelgoed. Dit is helaas niet
de bedoeling. We willen dit voorkomen omdat het meenemen van eigen speelgoed zorgt voor
teleurstelling bij andere kinderen en verdriet als het speelgoed kwijt raakt of kapot gaat. Wij willen
daarom vragen aan ouders om hierop te letten en te voorkomen dat kinderen eigen speelgoed
meenemen naar de BSO.

Onderwijs
Formatie schooljaar 2021 - 2022
Via deze nieuwsbrief willen we u laten weten dat we voor komend schooljaar een nieuwe collega
hebben gevonden. Juffrouw Jolanda van Deurzen - Boersma komt ons team na de zomervakantie
fulltime versterken! Op dit moment werkt juffrouw Jolanda op een basisschool in Rotterdam. Tijdens
de sollicitatieprocedure hebben wij Jolanda leren kennen als een enthousiaste collega boordevol
ideeën voor het onderwijs. Met haar ervaring neemt ze veel kennis en kunde mee naar onze school.
Omdat de ontstane vacature vanwege het vertrek van juffrouw Rebecca nu voor komend schooljaar
is ingevuld, proberen we binnenkort de formatie voor het nieuwe schooljaar aan u te mailen. Ook
met de indelingen van de basisgroepen zijn we al druk bezig, maar ook hiervoor vragen we u nog
even geduld.
Zonnige dagen & zonnebrand
Nu de zon weer vaker doorbreekt, zorgen wij ervoor dat de kinderen goed ingesmeerd worden om
verbranding bij het buitenspelen te voorkomen. Hiervoor gebruiken wij de zonnebrand van Ambre
Solair kids (factor 50). Wij willen ouders vragen om bij zonnige dagen uw kind s’ ochtends in te
smeren. We herhalen dat in de middag. Mocht uw kind eigen zonnebrand hebben, dan kunt u deze
meegeven zodat we hier rekening mee kunnen houden.
Culturele dag gaat helaas niet door
Op vrijdag 25 juni staat de culturele dag ingepland. Net als vorig jaar moeten we u melden dat de
culturele dag dit schooljaar vanwege Corona niet door kan gaan. Dit jaar zouden we op schoolreis
gaan. Gezien de beperkte mogelijkheden die geboden worden vanuit pretparken, dierentuinen e.d.
hebben we besloten deze dag te moeten cancelen. We hopen volgend schooljaar weer een
culturele dag te kunnen organiseren waarbij we met de bus op schoolreis gaan.
Woensdag 23 juni: Stella Nova fietstocht voor leerlingen én ouders!
Omdat de culturele dag ook dit jaar niet door kan gaan, hebben we gezocht naar een andere
activiteit voor de leerlingen én voor ouders. We hebben daarom een fietstocht uitgezet waarbij u
onderweg een aantal ‘posten’ tegenkomt. Bij deze ‘posten’ kunt u een spelletje doen, iets drinken of
iets eten. Samen met uw kind(eren) kunt u op woensdagmiddag 23 juni meedoen met deze
fietstocht. Voor de jongste kinderen hebben we een korte fietstocht van ongeveer 7,5 km gemaakt.
Voor ouders en de oudere leerlingen hebben we een tocht van ongeveer 15 km uitgezet. Deze tocht
kan natuurlijk ook gefietst worden met uw jongste kind achter- of voorop de fiets en samen met
andere kinderen en ouders van onze school of buren, opa’s en oma’s. Zo kunt u samen een leuke
(en Corona-proof) middag beleven! Binnenkort ontvangt u hierover een brief. U kunt zich door
middel van het invullen van het antwoord-strookje onderaan deze brief opgeven voor de fietstocht.
We hopen door het organiseren van deze fietstocht toch een leuke activiteit gevonden te hebben in
plaats van onze gebruikelijke culturele dag!
Woensdag 30 juni: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij!
Op woensdag 30 juni heeft het team van IKC Stella Nova onderwijs een studiedag. Op deze dag
doen de leerkrachten voorbereidingen om het schooljaar goed af te sluiten en wordt alles in orde
gemaakt voor de portfolio’s. Ook wordt het jaarplan opgesteld om het nieuwe schooljaar goed op te
starten. Onderwerpen waarmee we komend schooljaar aan de slag gaan zijn het digitaliseren van
het portfolio, het vergroten van het leesplezier door het leesonderwijs te verbeteren en het koppelen
van het taalonderwijs aan het leesonderwijs en het vakgebied wereldoriëntatie. Door vanuit thema’s
te werken in de Units 2 en 3 hopen we de leerlingen nog meer plezier in het leren te laten krijgen.
Ook hopen we een stap te zetten in het digitaliseren van het rekenonderwijs in de groepen 5 t/m 8.
Mocht u op deze dag opvang nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met Angelique Bekooy,
manager van de kinderopvang.

De laatste dagen van het schooljaar…
Nog een aantal weken te gaan en dan begint voor iedereen de welverdiende zomervakantie.
Hieronder vindt u informatie over de laatste weken van dit schooljaar. De dagen die niet vermeld
staan, zijn ‘gewone’ schooldagen.
Donderdag 8 juli: Portfolio 3 mee naar huis
Op donderdag 8 juli krijgen de leerlingen hun portfolio mee naar huis. Als er naar aanleiding van
het portfolio nog dringende vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de basisgroepleerkracht.
Het kan zijn dat er in verband met de nog beschikbare tijd een afspraak met u wordt gemaakt direct
na de zomervakantie. We hopen dat u hiervoor begrip hebt.
Maandag 12 juli: Afscheidsavond groep 8
Op maandag 12 juli zullen de leerlingen van groep 8 afscheid nemen van IKC Stella Nova. Dit keer
hebben de leerlingen weer een afscheidsmusical ingestudeerd en zullen ze deze musical voor hun
ouders gaan opvoeren in het Stadstheater. Ouders zijn uitgenodigd om bij de afscheidsavond
aanwezig te zijn. De avond begint om 19.00 uur.
Dinsdag 13 juli: Laatste schooldag groep 8
Op dinsdag 13 juli mogen de leerlingen van groep 8 later op school komen i.v.m. de afscheidsavond op maandagavond. We verwachten de leerlingen van groep 8 om 12.30 uur op school.
Aan het eind van de middag nemen we met z’n allen afscheid van de leerlingen van groep 8.
Om ongeveer 14.30 uur verzamelen alle leerlingen van IKC Stella Nova zich voor de school om
samen met de leerlingen van groep 8 af te tellen naar het einde van de schooldag en daarmee hun
basisschoolperiode. Met elkaar zwaaien we de leerlingen van groep 8 uit en wensen hen een hele
fijne tijd toe op het voortgezet onderwijs. Na het uitzwaaien mogen alle leerlingen naar huis.
Woensdag 14 juli
De leerlingen van de groepen 1 t/m 7 gaan deze ochtend wennen in hun nieuwe basisgroep. Ook
zijn ze deze dag bezig met de grote schoonmaak en het opruimen van de Units voor de vakantie.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) een plastic tas bij zich heeft (hebben)?!
Donderdag 15 juli: Laatste schooldag groep 1 t/m 7
Donderdag 15 juli is voor alle leerlingen de laatste schooldag. Tussen 14.30 uur en 14.45 uur zullen
we met alle leerlingen verzamelen in het centrale deel van de school. Hier zullen we met iedereen
aftellen naar het eind van de dag. Na het aftellen kan iedereen elkaar een fijne vakantie wensen en
is het tijd voor de zomervakantie!
Vrijdag 16 juli: Calamiteitendag, alle leerlingen zijn vrij!
Vandaag zijn alle leerlingen vrij van school! De leerkrachten zijn op school aanwezig om de school
goed achter te laten voor de vakantie. In de loop van de middag gaan ook de leerkrachten genieten
van een welverdiende zomervakantie!
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 € 20,-. De overblijfbijdrage is €30,-. Beide
bedragen (in totaal dus € 50,- 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 (Unicoz onderwijsgroep). Alvast
bedankt!
School Maatschappelijk Werk (SMW)
Hallo ik ben Stephanie en ben de SMW-er van IKC Stella Nova. Ik ben elke
maandagochtend op school. Het inloopspreekuur is van 9 tot 10 uur. We
hebben ervoor gekozen dat ouders naar binnen kunnen als alle leerlingen
al binnen zijn. U bent van harte welkom!
Mail: s.vingerling@schoolformaat.nl

Nieuws uit Unit 1
Nieuwe leerlingen
Ook in de laatste weken van dit schooljaar zijn er nog kinderen die 4 jaar worden en instromen in
onze instroomgroep. We heten daarom Arianne, Vince en Madelief welkom op onze school! Veel
plezier gewenst in Unit 1!
Thema vanaf 14 juni
Omdat de periode vanaf de Meivakantie tot aan de zomervakantie behoorlijk lang is, werken de
leerlingen van Unit 1 deze periode aan twee thema’s. Vanaf 14 juni start Unit 1 met het thema
‘sprookjes’. We wensen de leerlingen veel plezier bij dit laatste thema van dit schooljaar!
Nieuws uit Unit 2
Er is dit keer geen bijzonder nieuws vanuit Unit 2.
Nieuws uit Unit 3
Bovenbouwfeest op vrijdag 2 juli
Nadat we al 2x het bovenbouwfeest hebben moeten verplaatsen, gaat het nu dan echt gebueren.
Op vrijdag 2 juli organiseren de leerlingen van groep 8 het bovenbouwfeest voor de leerlingen van
groep 6, 7 en 8. Het thema is ‘de rode loper’ en u ontvangt hierover meer informatie via de
leerkrachten of uw kind.
Agenda voor de komende weken:
Datum
Woensdag 9 juni 2021
Donderdag 10 juni 2021
Maandag 14 juni 2021
Dinsdag 15 juni 2021
Woensdag 16 juni 2021
Donderdag 17 juni 2021
Vrijdag 18 juni 2021
Maandag 21 juni 2021
Dinsdag 22 juni 2021
Woensdag 23 juni 2021
Donderdag 24 juni 2021
Vrijdag 25 juni 2021
Maandag 28 juni 2021
Dinsdag 29 juni 2021
Woensdag 30 juni 2021
Donderdag 1 juli 2021
Vrijdag 2 juli 2021
Maandag 5 juli 2021
Dinsdag 6 juli 2021
Woensdag 7 juli 2021
Donderdag 8 juli 2021
Vrijdag 9 juli 2021
Maandag 12 juli 2021
Dinsdag 13 juli 2021
Woensdag 14 juli 2021
Donderdag 15 juli 2021

Vrijdag 16 juli 2021

Activiteit
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Meester Eelco afwezig, juffrouw Heleen aanwezig
Meester Eelco afwezig

Meester Eelco afwezig, juffrouw Heleen aanwezig
Meester Eelco afwezig, juffrouw Heleen aanwezig
Meester Eelco afwezig
19.30 uur OR & MR overleg
13.30 – 16.00 uur Stella Nova Fietstocht
15.15 uur Teamoverleg
Meester Eelco afwezig en juffrouw Heleen afwezig
Meester Eelco afwezig, juffrouw Heleen aanwezig
13.00 – 20.00 uur Directeurenoverleg
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij!
Meester Eelco afwezig, juffrouw Heleen aanwezig
Meester Eelco afwezig, juffrouw Heleen aanwezig

Meester Eelco afwezig, juffrouw Heleen aanwezig
Portfolio 3 mee naar huis
Meester Eelco afwezig, juffrouw Heleen aanwezig
Meester Eelco afwezig, juffrouw Heleen aanwezig
19.00 uur Afscheidsavond groep 8 in Stadstheater
Laatste schooldag groep 8
14.30 uur Uitzwaaien groep 8
Wennen in nieuwe basisgroep
Meester Eelco afwezig, juffrouw Heleen aanwezig
Laatste schooldag groepen 1 t/m 7
14.45 uur Aftellen naar zomervakantie!
Meester Eelco afwezig, juffrouw Heleen aanwezig
Calamiteitendag: alle leerlingen zijn vrij!

