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Algemeen
Zomervakantie 2020
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. Het team van IKC Stella Nova wenst u allen een hele fijne
zomervakantie toe!
Nieuwe bekleding zitbankjes Unit 2
De bekleding van de groene banken in de erkers van Unit 2 zijn aan vervanging toe. De zitkussens
en rugleuningen zijn vandaag opgehaald, zodat ze in de zomervakantie opnieuw gestoffeerd kunnen
worden met een stevigere bekleding dan waarmee de banken nu bekleed zijn. Na de zomervakantie
kunnen de leerlingen van Unit 2 en de BSO weer gebruik maken van de banken.

Opvang
Personeel
Danielle
Vanaf 10 augustus verwelkomen wij Danielle weer bij ons terug. Na haar verlof neemt ze nog een
aantal weken vakantie op. We kijken er naar uit weer met haar te mogen samenwerken.
Carola
Helaas is Carola al een tijdje afwezig en dit zal voorlopig nog even zo blijven. Gelukkig hebben we
Eline als vaste flexmedewerker die we nu kunnen inzetten op Carola haar plekje, waar we u vorige
keer ook al over hebben geïnformeerd.
Zuhre
Vanaf oktober 2019 heeft Zuhre bij ons gewerkt al vaste inval. Zuhre heeft er voor gekozen om per
20 juli op een andere locatie te gaan werken. Haar laatste dag bij ons is woensdag 15 juli. Wij
wensen Zuhre veel succes op haar nieuwe plek.
Jesse
De stage van Jesse op de BSO is voorbij. Maar we hebben leuk nieuws. Jesse komt bij ons terug
om de BBL opleiding te gaan doen. Vanaf augustus zien we Jesse weer op de groepen. Wij wensen
hem veel succes met zijn studie pedagogisch medewerker niveau 4, en zijn blij Jesse nu als vaste
collega in ons team te hebben.
Vakantie teamleden
Babygroep 1:
Kila
Brenda

13 juli t/m 17 juli
20 juli t/m 7 augustus

Babygroep 2:
Bianca
Rachida
Maaike

20 juli t/m 31 juli
20 juli t/m 7 augustus
10 augustus t/m 28 augustus

Peutergroep 1:
Marjolijn
Eline

10 augustus t/m 31 augustus
27 augustus t/m 11 september

Peutergroep 2:
Danielle
Sissy
Paulina

20 juli t/m 7 augustus
20 juli t/m 31 juli
3 augstus t/m 14 augustus

BSO:
Saskia
Halima
Kelsey

27 juli t/m 7 augustus
10 augustus t/m 28 augustus
10 augustus t/m 28 augustus

Unit 0
Welkom
Wij willen op baby groep 1 Noah en Tess een warm welkom heten. Op baby groep 2 willen we ook
Noah en Manuel een warm welkom heten. Op de peutergroepen heten we Twan en Celina welkom.
Thema
We zijn nog volop bezig met het thema “onderwater wereld”. We hebben veel nieuwe dieren geleerd
die onderwater leven. We hebben geknutseld en heel veel muziek gemaakt. Sensomotorische
activiteiten zijn ook aan bod gekomen. De baby’s en de peuters vinden zulke activiteiten erg interessant. Ze ontdekken en ontwikkelen hun fijne motoriek en hun fantasie vermogen. Ons volgende
thema is “vervoer van A naar B”.
Modderdag 29 juni
Uit onderzoek is gebleken dat in de natuur spelen de creativiteit bevordert en dat met modder
spelen vrolijk maakt. Dus hoe viezer hoe beter! Daarom hebben we op maandag 29 juni mee
gedaan aan de Modderdag. De kinderen hebben heerlijk gekliederd in de modder en moddertaartjes gebakken. Het was een modderige dag vol plezier.
Vakantie/ extra dagen
Gaat u op vakantie? Wij vragen u uw kind dan af te melden. Wilt u een dag extra komen? Dan
vraagt u dit aan via het ouderportaal. Mochten wij niet direct plek hebben, dan plaatsen we uw kind
op de wachtlijst. U kunt ook aangeven wanneer u uiterlijk wil weten of wij plek hebben en dan de
aanvraag automatisch laten vervallen. Wij zullen i.v.m. de personele bezetting en de corona
maatregelen m.b.t. de gezondheid van medewerkers mogelijk minder tegemoet kunnen komen aan
de wens een dagje extra te komen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
BSO
De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent heel veel buiten spelen en activiteiten. Met
warm weer is de kans groot dat we met water buiten spelen om lekker af te koelen. Daarom verzoeken wij u om extra kleding aan de kinderen mee te geven die ze in hun kluisje kunnen houden. Ook
smeren wij de kinderen altijd in voordat ze naar buiten gaan, maar verzoeken ook dat de ouders de
kinderen voor het brengen al voor de zekerheid insmeren. Het activiteitenrooster voor de vakantie
komt er ook aan!
Groep Oranje verplaatst
De plek waar groep Oranje eet is verplaatst naar boven tijdens de eetmomenten. Het aantal kinderen dat we opvangen is gegroeid waardoor de ruimte in de unit te klein is geworden. De nieuwe
plek zorgt voor meer rust bij zowel de groepen die beneden eten als voor groep Oranje zelf. De
kinderen vinden het ook erg gezellig, dus de nieuwe plek bevalt goed.

Filmfestival
Op donderdag 16 juli is het zover. Dan is de remake van onze film. De kinderen zijn uitgenodigd en
de regisseur is besproken. We hebben er heel veel zin in en kijken er naar uit een mooie film te
gaan maken.
Nog een paar mededelingen:
- Wij vragen de ouders om zo snel mogelijk de vakanties door te geven voor zo ver dat al kan. Dit is
in verband met personeelsinzet en voorbereidingen voor de activiteiten.
- Ook in de vakantie volgen wij de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het coronavirus en
klachten. Voor meer informatie van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
- Kinderen worden ook nog in de vakantie gebracht en gehaald aan de achterzijde van het gebouw.
Ouders moeten nog steeds buiten blijven wachten. Onze excuses voor de keren dat we de deur niet
altijd hebben gehoord. Er komt een bel bij de deur, zodat wij binnen beter kunnen horen als er een
ouder staat.
Wij hebben in ieder geval heel veel zin in de zomervakantie! Wij hopen natuurlijk de kinderen ook.
Veel buiten spelen, leuke activiteiten en veel plezier natuurlijk!

Onderwijs
Nieuwe collega!
Wij hebben een nieuwe collega gevonden! Juffrouw Marieke van der Zee zal komend schooljaar
ons team komen versterken. Juffrouw Marieke werkt op dit moment op de Clausschool en begint na
de zomervakantie op onze school in Unit 2. Hiermee hebben we onze vacature 3 dagen kunnen
invullen. We willen alle ouders bedanken die ons bericht over de vacature hebben verspreid en
wensen juffrouw Marieke een fijne tijd op onze school.
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. De groei van het aantal leerlingen zorgt
ervoor dat we continu aandacht blijven hebben voor de organisatie van onze Units. 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 ongeveer anderhalve week 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 9 juli: Portfolio 3 mee naar huis
Op donderdag 9 juli krijgen de leerlingen van groep 2 t/m 7 hun portfolio mee naar huis. Omdat
portfolio 2 nog niet zo lang geleden aan de kinderen is meegegeven, zijn er in de afgelopen weken
geen nieuwe producten in het portfolio gedaan. Daarom blijven de portfolio’s van de leerlingen van
groep 1 bij ons op school. De leerlingen van groep 2 krijgen ter afsluiting van hun tijd in Unit 1 hun
portfoliomap mee naar huis. Zij mogen de map thuis houden, omdat ze volgend jaar in groep 3 een
nieuwe portfoliomap krijgen. In het portfolio van de leerlingen van groep 3 t/m 7 zijn alleen de Cito
resultaten van juni aan het portfolio toegevoegd. De leerlingen van groep 8 hebben hun portfolio
thuis liggen of krijgen de portfoliomap mee naar huis ter afsluiting van hun basisschoolperiode. In
deze map is niks nieuws toegevoegd, omdat de leerlingen van groep 8 geen Cito toetsen meer
hebben gemaakt. Als er naar aanleiding van de Cito-resultaten nog dringende vragen zijn, dan kunt
u contact opnemen met één van onze leerkrachten. 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 13 juli: Afscheidsavond groep 8
Op maandag 13 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
alleen voor hun ouders gaan opvoeren. Ouders zijn uitgenodigd om bij de afscheidsavond aanwezig te zijn. De avond begint om 19.00 uur en vindt plaats in de centrale ruimte van ons gebouw.
Dinsdag 14 juli: Laatste schooldag groep 8
Op dinsdag 14 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 12.15 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 15 juli: overglijden, wennen in nieuwe Unit/basisgroep en speelgoedochtend
Voor de kleine pauze glijden de leerlingen van groep 2 en groep 5 over naar hun nieuwe Unit.
Nadat de kinderen buiten gespeeld hebben, gaan ze de rest van de ochtend wennen in hun nieuwe
basisgroep en Unit.
Deze ochtend mogen alle leerlingen speelgoed van thuis meenemen. We willen aan de leerlingen
van Unit 2 en 3 vragen om gezelschapsspelletjes mee te nemen, waarmee zij samen met andere
leerlingen kunnen spelen.
Donderdag 16 juli: Laatste schooldag groep 1 t/m 7
Donderdag 16 juli is voor alle leerlingen de laatste schooldag. De leerlingen van de groepen 1 t/m 7
zijn 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)?!
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 alle leerlingen 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 17 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!
Nieuws uit Unit 1
Er is geen nieuws uit Unit 1.
Nieuws uit Unit 2
Er is geen nieuws uit Unit 2.
Nieuws uit Unit 3
Er is geen nieuws uit Unit 3.
VakantieBieb
Elk jaar weer kunt u gebruik maken van de gratis VakantieBieb. Dit wordt mogelijk gemaakt door de
Bibliotheek. Dit kan ook voor kinderen die geen lid zijn. Het is belangrijk dat kinderen in de vakanties
blijven door lezen, want dan blijven de kinderen zich door ontwikkelen met het lezen. Bovendien is
het ook een fijne ontspanning voor kinderen.
Gratis app
De gratis app biedt de kinderen een brede selectie van e-books. Daarnaast staan er dit jaar ook
luisterboek in de VakantieBieb! In de app staan hele leuke boeken voor kinderen uit groep 3, maar
ook spannende boeken voor tieners en prachtige romans voor volwassenen. De VakantieBieb is
van 1 juli tot en met 31 augustus op de App Store en binnenkort ook beschikbaar via Google Play.
Extra: Winactie voor de jeugd!
Vanaf 1 juli kunnen kinderen van 6 tot 18 jaar op www.vakantiebieb.nl/win, laten weten welk boek in
de VakantieBieb hun favoriet is. Ze maken dan kans op een Beats Solo Pro koptelefoon.
Meer informatie?
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html?cid=cn:vakantiebieb_var:potoolkit_cre:vakantiebieb_np:onderwijsinformatie_c:eml_sc:emlc

Oproep van de Ouderraad
Wil jij als ouder betrokken zijn bij
de school en vind je het leuk om
mee te denken over verschillende
activiteiten / vieringen, zoals o.a.
Kerst, het zomerfeest en de
sportdag? Dan zijn wij op zoek
naar jou! Wij zouden het leuk
vinden als enthousiaste ouders
de OR willen komen versterken.
Heb je vragen of wil je een keer
een vergadering bijwonen? Neem
dan gerust even contact op via
martijnvzelst@hotmail.com
Groetjes van de Ouderraad (OR)

Agenda voor de komende weken:
Datum
Donderdag 9 juli 2020
Maandag 13 juli 2020
Dinsdag 14 juli 2020
Woensdag 15 juli 2020
Donderdag 16 juli 2020
Vrijdag 17 juli 2020
Maandag 20 juli t/m vrijdag
28 augustus 2020
Maandag 31 augustus 2020

Activiteit
Meester Eelco afwezig
19.00 uur Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag groep 8
14.30 uur Uitzwaaien groep 8
Gewone lesdag groep 1 t/m 7
Laatste schooldag groep 1 t/m 7
Calamiteitendag; alle leerlingen zijn vrij!
Zomervakantie
Eerste schooldag; alle leerlingen weer naar school!

