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Algemeen
Namens het team van IKC Stella Nova:

Zomervakantie 2021
Tijdens de zomervakantie zijn de kinderopvang en de BSO van IKC Stella Nova gewoon geopend.
Mocht u gebruik willen maken van onze opvang (buiten de reguliere uren om), dan kunt u hiervoor
contact opnemen met Angelique Bekooy.

Opvang
Welkom
Graag heten we Joost, Gijs en Leanne welkom op de BSO. Ook komt binnenkort Twam op de BSO
spelen vanuit de peutergroep. Welkom ook aan Ivo, Vivian en Dean op de babygroep.
Personeel
Kila haar laatste dag op de groep was gister. Vanaf nu doet ze taken buiten de groep. Wanisha
vervangt Kila tijdens haar verlof en zal ook nog op babygroep 2 blijven ondersteunen.
Halima is gelukkig weer af en toe op bezoek op de locatie. We zijn blij om haar weer te zien, het
gaat steeds een beetje beter met haar.
Op de BSO blijft Brian in de zomervakantie ons nog ondersteunen.
GGD inspectie
Op de BSO was de GGD inspectie op 8 juni prima verlopen. Het definitieve rapport verwachten we
volgende week.
Zomerkleding en zonnebrand
Denken jullie aan kleding voor de warme dagen? Het is fijn als er genoeg reservekleding voor de
kinderen beschikbaar is. Ook badkleding i.v.m. waterspelletjes en spelen met water is wenselijk.
Vooral ook voor de BSO zomervakantie! Gebruiken jullie andere zonnebrand dan bij ons, neem
deze dan gerust mee.

Onderwijs
De laatste weken van het schooljaar…
In deze laatste weken doen we er alles aan om het schooljaar goed af te ronden. Ondertussen zijn
ook de voorbereidingen op het komend schooljaar alweer in volle gang. Voor komend schooljaar
wordt er een nieuw jaarplan opgesteld. Als het jaarplan klaar is, wordt u hierover geïnformeerd.
Natuurlijk gaan we door met ontwikkelingen passend bij ons onderwijsconcept, zodat we kwalitatief
goed onderwijs aan uw kind(eren) kunnen blijven bieden. Komend schooljaar gaan we o.a. aandacht besteden aan het taal- en leesonderwijs, gaan we werken met een digitaal portfolio, wordt er
een mooie lees- en schrijfhoek in Unit 1 gemaakt en gaan we het rekenonderwijs in de groepen 5
t/m 8 digitaliseren. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen ook alle documenten die belangrijk zijn (bijv. de schoolgids en de Stella Nova ABC) op de website geplaats worden. In deze
Nieuwsbrief staat meer informatie over de laatste dagen van dit schooljaar. Laten we er met elkaar
voor zorgen dat we dit schooljaar op een goede manier afsluiten!
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.
Voordat ze dat gaan doen, glijden de leerlingen van groep 2 over naar Unit 2 en de leerlingen van
groep 5 glijden over naar Unit 3. Leerlingen die gaan verhuizen of om een andere reden van school
wisselen, glijden naar hun nieuwe school. Ook zijn we 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 leelringen 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). Ouders
die de bijdragen nog niet hebben betaald, zullen we ook per mail een herinnering sturen. 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
Er is dit keer geen bijzonder nieuws vanuit Unit 1.
Nieuws uit Unit 2
Er is dit keer geen bijzonder nieuws vanuit Unit 2.
Nieuws uit Unit 3
Er is dit keer geen bijzonder nieuws vanuit Unit 3.
Agenda voor de komende weken:
Datum
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
Maandag 19 juli t/m vrijdag 27
augustus 2021
Maandag 30 augustus 2021

Activiteit
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 – 14.45 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!
Zomervakantie
1e schooldag schooljaar 2021 - 2022

