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Algemeen 
 
Fijne Kerstdagen en een heel mooi 2017! 
Vrijdag begint de Kerstvakantie. Alle leerlingen van Unit 1 en 2 zijn dan twee weken vrij van school. 
De kinderopvang en BSO zijn in de Kerstvakantie geopend. Mocht u tijdens de Kerstvakantie 
gebruik willen maken van de opvang, neem dan contact op met juffrouw Angelique. 
In 2016 is weer enorm veel gebeurd. De samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs wordt 
steeds beter. Er vindt regelmatig overleg plaats waarbij zaken op elkaar worden afgestemd. Ook zijn 
er heel veel ouders die ons helpen bij allerlei activiteiten. Dat waarderen we enorm! Het aantal kin-
deren op de kinderopvang groeit, het aantal leerlingen groeit en ook de BSO krijgt steeds meer kin-
deren. Steeds meer ouders en kinderen weten IKC Stella Nova te vinden en dat is fijn om te mer-
ken. Ook in 2017 verwachten wij dat IKC Stella Nova door zal groeien. Natuurlijk doen we er alles 
aan om de groei van ons IKC in goede banen te leiden. We zijn dan ook blij dat we 2016 met een 
goed gevoel kunnen afsluiten en hopen dat 2017 niets dan goeds voor IKC Stella Nova zal brengen. 
En natuurlijk zullen we u ook in 2017 blijven informeren over allerlei zaken binnen IKC Stella Nova. 
Namens het team van IKC Stella Nova wensen we u allemaal hele fijne Kerstdagen en een heel 
mooi 2017 toe. 
 

Nieuwe kinderen op IKC Stella Nova 
Na de Kerstvakantie starten er 4 nieuwe kinderen op IKC Stella Nova. In Unit 0 is er een nieuwe 
baby. Zijn naam is Robin. In Unit 1 gaan Dante en Lisanne starten en in Unit 2 Laura. Laura zat 
eerst op ’t Schrijverke en komt bij ons in groep 5. Wij wensen onze nieuwe ‘sterren’ en natuurlijk ook 
hun ouders veel plezier op IKC Stella Nova! 
 

Kerst bij IKC Stella Nova 
Komend weekend is het Kerst. Natuurlijk wordt Kerst ook op IKC Stella Nova gevierd. Op donder-
dag 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. 
 

BUSSOS (BuitenSchoolse Sport Op School aanbod) 
In de weken tussen de kerst- en voorjaarsvakantie wordt er net als vorig schooljaar door de 
Combinatiefunctionarissen Sport van de gemeente Zoetermeer een sportactiviteit aangeboden. De 
kinderen van de BSO en leerlingen van IKC Stella Nova, de Paulusschool en de Wilhelminaschool 
kunnen meedoen aan het BUitenSchoolse Sport Op School aanbod. Na schooltijd kan er kosteloos 
worden meegedaan aan een lessenreeks van diverse sporten en spellen. De sportactiviteit vindt 
plaats in de gymzaal naast IKC Stella Nova. De activiteit wordt aangeboden aan 2 leeftijdsgroepen.  
Van 15.30 uur t/m 16.15 uur kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 5 meedoen en van 16.15 uur t/m 
17.00 uur  kunnen de leerlingen van groep 6 t/m 8 meedoen. De kinderen van de BSO gaan onder 
begeleiding van een van de medewerkers van de BSO naar de gymzaal toe. 
Leerlingen die mee willen doen, kunnen zich (zonder zich hiervoor op te geven) op de eerder 
genoemde tijd melden in de gymzaal. De sportactiviteit vindt plaats onder begeleiding van de 
combinatiefunctionarissen. Deze activiteit is geen schoolactiviteit, dus u moet er zelf voor zorgen dat 
uw kind op de juiste tijd aanwezig is en wordt opgehaald. 
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Ontruimingsoefening 
Op donderdag 15 december heeft IKC Stella Nova een ontruimingsoefening gehouden. Binnen 3 
minuten waren alle kinderen en andere aanwezigen buiten en was het gebouw ontruimd. Tijdens het 
ontruimen was het ontruimingsalarm te horen, zodat de kinderen dit geluid herkennen als er in geval 
van nood ontruimd moet worden. In de loop van dit schooljaar zal er nog een keer een ontruimings-
oefening worden gehouden. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

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! 
 

Een dochter voor Daniëlle 
Afgelopen zondag, 18 december, is Danielle bevallen van een prachtige dochter. Haar naam is Bo. 
Moeder en dochter maken het uitstekend! Bo houdt van slapen en wordt erg blij als ze heerlijk mag 
eten. Wij wensen Danielle, Bo en papa heel veel geluk met elkaar. Wij kijken uit naar maart, 
wanneer Danielle weer terug komt om voor de kindjes in Unit 0 te zorgen. 
 

 
 
Vakantie van de medewerkers van Unit 0 
Graag laten we u weten wanneer wij vrij zijn. 
Brenda:  22 en 23 dec, en van 5 t/m 13 januari. 
Myria:    27 en 28 december 
Marjolijn:   27 en 28 december 
Sissy:    28 t/m 30 december 
Carola:   2 t/m 6 januari 
Bianca:  2 t/m 5 januari 
Djenna:   2 t/m 6 januari 
Paulina:   29 december 
Angelique:   27, 28 december en 2 t/m 6 januari 
Rachida:   9 t/m 13 januari. 
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Onderwijs 
 

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. Alle leerlingen van Unit 2 
moeten een beker, bord en bestek mee naar school nemen. De leerlingen van Unit 1 krijgen een 
bord en beker op 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. Een aantal ouders heeft zich al 
ingeschreven om te komen helpen. Mocht u het leuk vinden om ook te komen helpen, dan bent u 
van harte welkom! U kunt 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. We vragen aan ouders die 
met ons meelopen naar de kerk om achteraan de rij aan te sluiten. De leerlingen van Unit 1 lopen 
samen met hun ‘maatje’ uit groep 7 of 8  in de rij. Om goed overzicht te kunnen houden vragen we 
ouders daarom achteraan de rij aan te sluiten. 
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. Per gezin mag er één ouder naar de Kerstviering 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. 
 

Stella Nova Sterrenkinderkoor 
Tijdens de kerstviering in De Oase op vrijdag 23 december zal het Stella Nova Sterrenkinderkoor 
voor u zingen. De afgelopen weken heeft het kinderkoor onder leiding van Nikki van Driel (o.a. zang-
coach bij Greg & Baud) liedjes ingestudeerd. We wensen het Stella Nova sterrenkinderkoor veel 
plezier en succes toe! 
 

Kerstvakantie; maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017 
Vanaf maandag 26 december tot en met vrijdag 6 januari hebben de leerlingen Kerstvakantie. Op 
maandag 9 januari verwachten wij alle leerlingen weer terug op school! 
 

Meester Eelco afwezig van woensdag 11 t/m vrijdag 13 januari 2017 
Van woensdag 11 januari tot en met vrijdag 13 januari is meester Eelco niet aanwezig op school. 
Voor dringende zaken kunt u op deze dagen terecht bij meester Gerard, juffrouw Hester of juffrouw 
Hanneke.   
 

 
 



 
 

 

3e Basisgroep in Unit 1 
Het aantal leerlingen in Unit 1 groeit. Dat betekent dat wij per 1 februari een 3e basisgroep gaan 
maken. Juffrouw Manouk, die vorig schooljaar bij ons werkte en het jaar daarvoor bij ons op school 
haar eindstage heeft gedaan, komt per 1 februari ons team versterken. Vanaf dat moment gaan we 
met een 3e basisgroep beginnen. Juffrouw Manouk zal samen met juffrouw Wil deze 3e basisgroep 
gaan begeleiden. Juffrouw Manouk is er op maandag t/m woensdag en juffrouw Wil op donderdag 
en vrijdag. De leerkrachten van Unit 1 zijn al bezig met het samenstellen van de 3e basisgroep. Voor 
de meeste leerlingen veranderd er niet zo veel. De leerlingen van Unit 1 zijn gewend om door elkaar 
heen te zitten. Dat zal niet veranderen. Voor een aantal leerlingen zal de plek van het verzamelen in 
de kring veranderen. Dit gebeurt op een paar vaste momenten van de dag, bijv. bij het binnen 
komen en bij het eten en drinken. Op de andere momenten zitten alle leerlingen van groep 1 t/m 3 
zoals altijd gewoon door elkaar heen en komen zij hun vriendjes en vriendinnetjes tegen. Ook zal 
een aantal leerlingen een ander kluisje krijgen. Na de Kerstvakantie krijgen de ouders van Unit 1 
hierover meer informatie.   
 

Uitslag MR verkiezing 
In de afgelopen weken is er een verkiezing gehouden voor twee nieuwe leden voor de MR. Doordat 
Arina Pouwels zich niet herkiesbaar heeft gesteld voor de MR, zijn we op zoek gegaan naar twee 
nieuwe leden. Eén lid om Arina op te volgen en één lid om de MR uit te breiden. Dit is noodzakelijk 
in verband met het groeiend aantal leerlingen. In totaal hadden drie nieuwe kandidaten zich ver-
kiesbaar gesteld; Anne Frieda, Jeroen en Jennifer. Zij hebben zich per brief aan u voorgesteld. Door 
middel van een invulstrookje kon u de afgelopen weken uw keuze aan ons doorgeven. In totaal zijn 
er 43 invulstrookjes ingeleverd en dat heeft de volgende uitslag opgeleverd: 
  

Anne Frieda    23 stemmen 
Jeroen             31 stemmen  
Jennifer           32 stemmen 
  

Wij feliciteren Jennifer en Jeroen met hun benoeming als lid van de MR. We willen Anne Frieda 
hartelijk bedanken voor haar deelname aan de verkiezing. Anne Frieda zal op allerlei gebieden met 
ons mee blijven denken en dat waarderen we enorm!  
Daarnaast willen we Arina enrom bedanken voor haar bijdrage als lid van de MR in de afgelopen 
jaren. Mede door de inzet en de kennis van Arina heeft de school zich de afgelopen jaren ontzettend 
ontwikkeld. Arina heeft zich als lid van de MR altijd positief kritisch opgesteld en dat hebben we 
enorm gewaardeerd. Ook Arina zal in de komende periode beschikbaar blijven voor de leden van de 
MR, waardoor haar kennis op een goede manier aan onze nieuwe leden wordt overgedragen. 
De leden van de MR wensen u fijne Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe!  
 

Kerstcadeautje van de OR 
Morgenmiddag krijgen alle leerlingen namens de OR een Kerstcadeautje met gedicht mee naar 
huis. De OR wenst alle ouders en leerlingen hele fijne Kerstdagen en een goed 2017 toe! 
 

Nieuws uit Unit 1 
Nieuwe leerlingen in Unit 1 
Na de Kerstvakantie gaan Dante en Lisanne starten in Unit 1. Ze zijn allebei in de Kerstvakantie      
4 jaar geworden. We wensen hen en hun ouders veel plezier toe in Unit 1! Voor de Kerstvakantie 
nemen we in Unit 1 afscheid van Evie en Aya. Evie gaat verhuizen en Aya gaat naar een school in 
de buurt van waar zij woont, in Leiden. We wensen Evie en Aya veel plezier op hun nieuwe school! 
 

Thema muziek en letters van de week: de letters -m van muziek en -s van snaar  
Na de Kerstvakantie start in Unit 1 het nieuwe thema; Muziek. Bij het nieuwe thema horen ook 
nieuwe letters van de week. Dit keer zijn dat de letters -m en -s.  
 

Op zoek naar… 
Na de Kerstvakantie gaan de leerlingen van groep 3 starten met een leescircuit met daarin 
verschillende leesopdrachten. We zijn hiervoor nog op zoek naar oude stripboeken, bijvoorbeeld 
Donald Ducks. Als u nog oude stripboeken hebt voor 6 / 7 jarigen die u niet meer gebruikt, dan 
willen we deze graag hebben! 
Ook zijn we voor ons thema op zoek naar blikken waarvan muziekinstrumenten gemaakt kunnen 
worden. Het gaat om blikken waarin bijvoorbeeld chips heeft gezeten, dus het liefst met deksel. Ook 
blikken zonder deksel zijn welkom! U kunt ze inleveren bij één van de leerkrachten van Unit 1. 
 



 
 

 

Eindstage juffrouw Hanneke 
De eindstage van juffrouw Hanneke is sinds kort begonnen. Dat betekent dat zij niet alleen op 
dinsdag, maar ook op woensdag in Unit 1 te vinden is. We wensen juffrouw Hanneke heel veel 
succes en plezier bij haar eindstage op IKC Stella Nova. 
Doordat juffrouw Hanneke op woensdag stage gaat lopen in Unit 1, zal juffrouw Wil stoppen met 
werken op woensdag. Vanaf 1 februari is ook juffrouw Manouk op woensdag in Unit 1 aan het werk. 
 

Nieuws uit Unit 2 
Nieuwe leerling in Unit 2 
Na de Kerstvakantie start Laura op IKC Stella Nova in groep 5. Voor de Kerstvakantie is Laura al 
een paar dagen komen wennen. We wensen haar en haar ouders veel plezier toe op IKC Stella 
Nova! 
 

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  
 

Groep 7: Onderzoek GGD op donderdag 19 januari 
Op dinsdag 20 december hebben de leerlingen van groep 7 een les gekregen van de GGD. Op 
donderdag 19 januari worden alle leerlingen van groep 7 door de GGD onderzocht. Tijdens de les 
van de GGD is aan de leerlingen verteld wat er tijdens het onderzoek gedaan wordt. Ouders hebben 
via een formulier toestemming moeten geven voor het onderzoek. Ook hebben zij via een aparte 
brief meer informatie over het onderzoek gekregen. 
 

Groep 8: Schoolbezoeken Voortgezet Onderwijs 
In de afgelopen weken is groep 8 al bij een aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs op bezoek 
geweest. Het ONC Clauslaan en het Erasmus zijn al aan de beurt geweest. In de maand Januari 
worden ook de andere scholen voor Voortgezet Onderwijs bezocht. Hieronder ziet u wanneer welke 
school wordt bezocht: 
 

- Woensdag 11 januari  ONC Parkdreef 
- Vrijdag 13 januari  Alfrink College 
- Maandag 16 januari  Picasso Lyceum 
- Nog niet bekend  Stedelijk College 

 
De leerlingen gaan onder begeleiding van meester Gerard met de fiets naar de scholen toe. We 
wensen groep 8 veel plezier bij het bezoeken van de scholen voor Voortgezet Onderwijs. 
 

http://www.ikcstellanova.nl/kinderen/huiswerk


 
 

 

Agenda voor de komende weken: 
 

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! 
 

Woensdag 11 januari 2017 
Groep 8 op bezoek bij het ONC Parkdreef (fiets meenemen!). 
Meester Eelco afwezig. 
 

Donderdag 12 januari 2017 
Meester Eelco afwezig. 
 

Vrijdag 13 januari 2017 
Groep 8 op bezoek bij het Alfrink College (fiets meenemen!). 
Meester Eelco afwezig. 
 

Maandag 16 januari 2017 
Groep 8 op bezoek bij het Picasso Lyceum (fiets meenemen!). 
 

Woensdag 18 januari 2017 
Nieuwsbrief 10. 
 

Donderdag 19 januari 2017 
GGD onderzoek groep 7. 
 

Vrijdag 20 januari 2017 
Schoolbezoek van de Wegwijzer uit Driebergen. 
 

 


