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Algemeen 
 

 
Werkzaamheden aan de trappen afgerond      
In de Meivakantie is een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd in ons gebouw. Alle trappen 
hebben een nieuwe lichtblauwe verflaag gekregen. De bovenste trede van elke trap is in een donker-
blauwe kleur geverfd. Dit zorgt ervoor dat het voor alle gebruikers duidelijker zichtbaar is dat er een 
trap zit. Daarnaast zijn ook alle houten vloerdelen geschuurd en gelakt. We zijn blij dat, ondanks de 
nodige aanpassingen voor de BSO, de werkzaamheden goed verlopen zijn en willen u bedanken voor 
uw geduld en aanpassingsvermogen! 
 

Donderdag 23 mei: IKC Stella Nova is stembureau 
Op donderdag 23 mei vinden de verkiezingen plaats voor het Europees parlement. Ook bij IKC Stella 
Nova kan er weer worden gestemd, dus neem uw stempas mee als u uw kind(eren) naar school komt 
brengen of van school op komt halen! 
 

Woensdag 29 mei: verjaardag medewerkers IKC Stella Nova 
Ieder jaar worden de verjaardagen van de medewerkers van IKC Stella Nova gevierd. Dit jaar doen we 
dat voor alle medewerkers op dezelfde dag, namelijk op woensdag 29 mei. In plaats van cadeaus 
krijgen, vinden we het leuker om iets voor kinderen te kunnen doen. Vandaar dat we ook dit jaar speel-
goed willen inzamelen voor de Speelgoedbank in Zoetermeer. We vragen dan ook of alle kinderen van 
IKC Stella Nova op woensdag 29 mei één stuk speelgoed van thuis mee willen nemen, dat gedoneerd 
kan worden aan de Speelgoedbank. U hoeft voor de leerkrachten dus geen cadeau te kopen. In de 
komende weken krijgt u meer informatie over deze bijzondere dag! 
 

Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag 
Op donderdag 30 en vrijdag 31 mei zijn alle leerlingen vrij van school in verband met Hemelvaart. Op 
vrijdag 31 mei is de kinderopvang wel geopend. Mocht u op vrijdag 31 mei gebruik willen maken van 
onze opvang of de BSO, dan kunt u contact opnemen met Angelique (angelique.bekooy@partou.nl).  
 

Vrijdag 21 juni: Zomerfeest IKC Stella Nova 
Ook al duurt het nog wel even voordat het 21 juni is, we willen u alvast laten weten dat we op deze dag 
ons zomerfeest organiseren. Het thema is dit jaar: ‘De wereld rond in 1 dag’. Het zomerfeest duurt van 
16.00 – 19.00 uur. Meer informatie volgt in de komende weken.  
 

Beleef de 112 Veiligheidsdag  
Heb je altijd al eens met een echte brandweerspuit willen spuiten? Of op een politiemotor willen zitten? 
Benieuwd hoe de brandweer een auto openknipt bij een beknelling? Kom zaterdag 18 mei naar de 112 
Veiligheidsdag en beleef de wereld van politie, brandweer, handhaving en andere hulpdiensten. Op het 
evenemententerrein bij Silverdome kun je van 10.00 uur tot 16.00 uur van alles beleven. Voor jong en 
oud! Dit jaar bezoeken de helden van Paw Patrol de 112 veiligheidsdag! Kom ook langs en ontmoet 
Chase en Marshall.  
 

Demonstraties 
Burgemeester Aptroot opent samen met Paw Patrol de dag om 10.30 uur. Daarna start het program-
ma. Gedurende de hele dag vinden verschillende demonstraties plaats. Hoe werken hulpdiensten 
samen bij een ernstig verkeersongeluk? Hoe houdt de politie een vuurwapen gevaarlijke verdachte 
aan? En wat kunnen de politiepaarden? 
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Voertuigen 
Op het terrein staat een groot aantal voertuigen waaronder politievoertuigen, brandweerwagens (uitruk-
wagen en een hoogwerker), ambulance en antieke brandweer- en politievoertuigen. Ook kun je leger-
voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog met een geschut en rupsbanden bekijken. Je kunt ze van 
dichtbij en van binnen bekijken. De traumahelikopter zal, als het werk het toe laat, landen op een van 
de grasvelden naast het Silverdome. 
 

Kinderprogramma 
Kinderen kunnen alle voertuigen van dichtbij bewonderen of een foto laten nemen op de politie- of 
brandweermotor. Ook kunnen je zelf spuiten met een brandweerspuit bij de spuithuisjes en een 
prachtige wond laten schminken op hun hand of gezicht. En wat dacht je van een meet & greet met 
Marshall en Chase van Paw Patrol?  
 

Deelnemers 
Ook andere organisaties doen aan deze dag mee, waaronder de Zoetermeerse Reddingsbrigade, de 
dierenambulance, de Brandwondenstichting, HartslagNu en het Rode Kruis. Ook is er een informatie-
markt met kramen van Buurtpreventie, politievrijwilligers, de wijkagenten, MBO Rijnland en de dieren-
politie. 
 

Kom je ook? Kijk voor het volledige programma op www.zoetermeerveilig.nl 

 
Opvang 
 
  

Nieuwe kinderen 
Graag verwelkomen wij Dishayro , Vallery, Tobi op baby 1 en Joshua, Lilly en Damon op baby 2. 
op de BSO verwelkomen wij Jasmine en Ceana,  
 

Personeel 
Afwezigheid Kila 
Helaas heeft Kila onlangs een auto ongeluk gehad en is ze nog niet in staat om weer op de groep te 
werken. Gelukkig kan ze wel naar ons toekomen en helpt boventallig mee op de groepen. De komende 
weken zal ze haar werkzaamheden weer uit gaan breiden. We houden u hiervan op de hoogte. 
 

BHV 
Vandaag nemen Brenda, Paulina en Sissy deel aan de herhalingscursus BHV. We gaan er vanuit dat 
ze met vlag en wimpel zullen slagen en dat hun BHV en kinder EHBO diploma wordt verlengt. 
Volgende week zullen wij weer een ontruimingsoefening in plannen. U wordt hier over geïnformeerd 
door medewerkers van de groep als deze heeft plaats gevonden. 
 

Vacature babygroep 
Op dit moment is de vacature nog niet opgevuld. Het aanbod in de kinderopvang is groot m.b.t. het 
vinden van een baan, en het aantal sollicitanten is schaars. Gelukkig hebben we een aantal vaste 
flexmedewerkers kunnen vinden voor onze regio die we in kunnen zetten. Wanisha kennen jullie al. 
Binnenkort kan het zijn dat we Amanda en Jaline ook vaker in gaan zetten bij ons.  
 
Voedingsbeleid geactualiseerd 
Ons voedingsbeleid is onlangs geactualiseerd en in een nieuw compacter jasje gestoken.  
 

Wat is er anders? 
 

De belangrijkste wijziging is dat we de rijstwafels hebben vervangen voor maiswafels. Deze bevatten 
namelijk geen arseen en zijn daarom een gezondere keuze.  

 

 
 
 



 
 

 

Wijziging voedingsbeleid (alleen voor de BSO) 
Daarnaast hebben we binnen Partou ouders, via ons doorlopend klantonderzoek, gevraagd naar hun 
wensen wat betreft het traktatiebeleid. Aanleiding hiervoor was onder andere het advies van verschil-
lende oudercommissies om het traktatiebeleid aan te scherpen. Uit het onderzoek komt dat er veel 
draagvlak is om bij de dagopvang (0-4 jaar) trakteren toe te staan, maar ouders wel te vragen een 
kleine en gezonde traktatie mee te geven. Voor de bso (4-12 jaar) vinden veel ouders het niet nodig 
om op de bso te trakteren. Zij doen dit immers ook al op school. We hebben dan ook besloten om de 
kinderen op de bso niet meer te laten trakteren.  
  

Onze bso-vestigingen in Noord-Holland hebben het trakteren inmiddels afgeschaft. Dit tot grote 
vreugde van ouders. Er is elke week wel een kind jarig waardoor er elke week of vaker een 
(ongezonde) traktatie aan de kinderen werd meegegeven. Daarnaast vinden ouders het fijn dat ze niet 
ook voor de bso een traktatie hoeven verzorgen. Het mooie is dat de kinderen er ook vrede mee 
hebben. Het is hen namelijk goed uit te leggen dat twee keer uitdelen op een dag erg veel is.  
 

Uiteraard is er wel speciale aandacht voor het jarige kind. Bij de een iets meer, dan bij de ander. Niet 
ieder kind staat immers graag in het middelpunt van de belangstelling. De kinderen zullend de 
komende tijd samen met medewerkers in gesprek gaan over het stil staan bij verjaardagen. Liedjes 
zingen, slingers ophangen zijn natuurlijk allemaal dingen waarbij we de kinderen in het kunnen 
zonnetje zetten. Wie weet hebben de kinderen daar zelf ook nog hele leuke ideeën over. 
 

Mocht een kind de komende tijd toch een traktatie mee hebben, omdat dit thuis al is afgesproken, dan 
mag dit uitgedeeld worden om telleurstelling en vervelende situaties voor het kind te voorkomen.  
 

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dit graag! 
 
Unit 0 
Groepen samenvoegen 
Vanaf deze maand voegen wij vanwege  
het kindaantal de peutergroepen samen  
op vrijdag. We werken dan met twee  
pedagogische medewerkers op de groep.  
Op het whiteboard kunt u zien wie er aan  
het werk zijn. 
 

Taalontwikkeling 
We hebben afgelopen week thema  
lente afgesloten,  de baby’s en de  
peuters hebben nieuwe woorden en  
liedjes bijgeleerd. We zijn deze week  
begonnen met het thema boerderij- 
dieren/ kriebel beestjes. We gaan  
weer volop plezier beleven tijdens dit  
thema, woordjes proberen te leren,  
knutselen, spelletjes doen en voorlezen.  
We krijgen volgende week maandag  
ook bezoek van, lieve baby kuikens  
die wij een week lang mogen  
verzorgen en aaien.  
 
 
Mandjes 
Denkt u er aan om het mandje van uw kind aan te vullen met zomerse/ luchtige kleding. Al blijft het 
weer wel wat wisselend, fijn voor ons om genoeg reserve kleertjes te hebben voor alle weertype op dit 
moment. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

Kindgegevens formulier vernieuwd 
Alle ouders hebben een nieuwe kindgegevens formulier mee gekregen. I.v.m. de privacy wet zijn er 
een aantal wijzigingen doorgevoerd. Wilt u deze invullen en z.s.m. inleveren bij de betreffende PM’er. 
  
 

 
SAVE THE DATE: Zomerfeest vrijdag 21 juni van 16.00 uur tot 19.00 uur. 
Op 21 Juni vieren wij onze zomerfeest op Stella nova. Misschien vind u het leuk om op deze dag een 
handje te helpen. We kunnen uw hulp goed gebruiken. Als u interesse heeft kunt dit kenbaar maken bij 
Angelique of Sissy. Een mailtje naar willemalexanderplantsoen@partou.nl mag ook. Alvast bedankt! 
 

 
BSO 
Geslaagde meivakantie 
We hebben een fijne meivakantie gehad samen de kinderen. I.v.m. de renovatie zijn we veel op stap 
geweest met de kinderen. We zijn naar onze  locaties in Rijswijk en Leidschendam geweest, waar we 
hebben gespeeld en sportdag hebben gehad. We zijn naar Ayersrock, het Westerpark, de kinderboer-
derij en de Tweede Kamer geweest. 
 

We hebben leuke reactie mogen ontvangen over de vakantie. Dank jullie wel! 
 

Werkzaamheden in de Meivakantie 
De trappen en houten vloerdelen zijn de afgelopen twee weken gerenoveerd. Het ziet er allemaal weer 
keurig uit. Wij willen u graag bedanken voor u begrip en medewerking 
 

Angela weer terug van verlof 
Het verlof van Angela is omgevlogen en per donderdag 16 mei is ze weer bij ons terug. Haar dochtertje 
komt donderdag gezellig met haar mee en speelt dan op babygroep 1. Gister zijn alle BSO ouders 
geïnformeerd over de personele wijziging op de BSO. Angela gaat na haar verlof op de oranje groep 
werken, en keert dus niet terug naar de gele groep. Alejandra en Kelsey blijven dus samen op deze 
groep werken. Wij wensen Angela weer veel werkplezier. Welkom terug! 
 

Vertrek Ehlana 
Ehlana is volgende week donderdag voor het laatst bij ons. Ook dit is gister kenbaar gemaakt bij de 
ouders. Ze blijft binnen onze organisatie werken, maar dan wel in Rijswijk, dichter bij huis. Veel succes 
Ehlana! 
 

Helpt u ons de veiligheid in het gebouw te vergroten? (binnen schoenen / antislip sokken) 
We merken dat bij  het lopen op sloffen of sokken het uitglij gevaar wordt vergroot. Om te zorgen dat er 
zo min mogelijk ongelukjes gebeuren willen wij u verzoeken uw kind passende binnenschoenen of 
antislip sokken mee te geven.  
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Onderwijs 
 
 
 

Maandag 20 mei t/m donderdag 23 mei: Avond4daagse 
Ook dit jaar doet IKC Stella Nova mee aan de Avond4daagse. De afgelopen weken hebt u uw 
kind(eren) kunnen inschrijven voor de Avond4daagse. U hebt hierover voor de Meivakantie een brief 
mee naar huis gekregen. De brief is ook via mail aan u verstuurd.  
Ter herinnering willen we u erop wijzen dat het in verband met de veiligheid van de kinderen belangrijk 
is dat ouders zelf verantwoordelijk zijn en zelf hun kind(eren) begeleiden of onderling afspraken hier-
over maken met andere ouders. De Avond4daagse is een buitenschoolse activiteit en niet de verant-
woordelijkheid van school. 
 

Woensdag 22 t/m woensdag 29 mei: meester Eelco afwezig 
Van woensdag 22 t/m woensdag 29 mei is meester Eelco afwezig. Mocht u op één van deze dagen 
een vraag hebben, dan kunt u hiermee terecht bij meester Gerard of juffrouw Hanneke. 
 

Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag 
Op donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag. Alle leerlingen zijn dan vrij van school. Ook op vrijdag  
31 mei zijn alle leerlingen vrij. Op maandag 3 juni verwachten wij alle leerlingen weer op school. 
 

Maandag 3 juni: Start afname citotoetsen groep 3 t/m 7 
Op maandag 3 juni wordt er gestart met de afname van de Cito toetsen in de groepen 3 t/m 7.  
Wij hebben er bewust voor gekozen om de Cito-toetsen pas na de Avond4daagse af te nemen.  
Elk schooljaar worden er in de maanden januari/februari en mei/juni Citotoetsen afgenomen. Het 
voorbereiden vindt op school plaats tijdens de instructies die de leerlingen krijgen. Wij willen u 
verzoeken in de komende weken voor uw kind(eren) geen afspraken met de dokter, tandarts en 
orthodontist etc. te maken, zodat wij gelijktijdig bij alle leerlingen de toetsen af kunnen nemen.  
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 

Geen schoolfruit meer! 
De afgelopen maanden hebben we door middel van een subsidie van de EU voor alle leerlingen fruit 
aangeboden gekregen. Deze periode liep tot aan de Meivakantie. Vanaf deze week moeten de kin-
deren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag dus weer zelf fruit mee naar school nemen. Woens-
dag is dan ‘koekjesdag’. Natuurlijk mag er op woensdag ook fruit worden meegenomen!  
 

Actieve ouders gezocht voor de Ouderraad! 
Beste ouders, voor de ouderraad (OR) zijn wij hard op zoek naar nieuwe enthousiaste vaders en 
moeders! De OR is een groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen van IKC 
Stella Nova hun ouders. Te denken valt bijvoorbeeld aan het lustrumfeest, zomerfeest, de school-
fotograaf, het organiseren van de verjaardag van Sinterklaas, kerst- en paasontbijt en de sport- of 
sponsordag. Daarnaast behartigt de OR zo nodig de belangen van leerlingen en ouders bij de mede-
zeggenschapsraad, het team, het bestuur en eventueel in andere situaties. Ongeveer eens in de 6 
weken komen wij bij elkaar om te vergaderen en komende activiteiten te bespreken.  
 

Lid zijn van de ouderraad is een hele leuke manier om (nog) meer betrokken te raken bij de school van 
uw kinderen en het is fantastisch om elke keer weer te zien hoe de kinderen genieten van de extra 
activiteiten die zo georganiseerd kunnen worden.  
 

Lijkt het u leuk om ons team te komen versterken of heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar 
vanderknijff@msn.com. U kunt natuurlijk ook eerst eens een keer een vergadering van de ouderraad 
bijwonen om kennis te maken. De eerstvolgende vergadering is op maandag 13 mei om 19.30 uur en 
wordt gehouden op school. 
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Data waarop onze School Maatschappelijk Werker (SMW-er) aanwezig is 
In de komende periode ben ik aanwezig op vrijdag 10 mei, maandag 13 mei, vrijdag 24 mei, maandag 
27 mei en vrijdag 7 juni. 
 

Lucas Verdoes  
T  06 116 256 41 
E  l.verdoes@schoolformaat.nl 

 

 
 
 
Nieuws uit Unit 1  
Nieuwe leerlingen:  
Deze maand komen er weer een nieuwe leerlingen bij ons op school in Unit 1. Tycho is in de 
Meivakantie 4 jaar geworden en Stef en Gigi worden binnenkort 4 jaar. Tycho is het breortje van Khim 
uit Unit 2, Stef is het broertje van Maren uit Unit 2 en Lynn uit Unit 1. Gigi en haar ouders komen van 
de kinderopvang van IKC Stella Nova. We wensen Tycho, Stef en Gigi een fijne tijd toe op IKC Stella 
Nova! 
 

Thema voor de komende weken: Kriebelbeestjes 
Het thema voor de komende weken is ‘Kriebelbeestjes’. Deze week gaan we samen met de leerlingen 
van Unit 1 uitzoeken wat zij al weten van kriebelbeestjes en welke vragen zij daarover hebben. De 
komende weken krijgen de leerlingen antwoord op hun vragen door verschillende activiteiten te doen. 
We wensen de leerlingen van Unit 1 veel plezier bij dit thema! 
 

Lezen en rekenen in groep 2 
Na de Meivakantie is Unit 1 gestart met lees- en rekenonderwijs aan een aantal leerlingen van groep 2. 
Deze leerlingen lieten ons merken dat zij graag willen leren lezen en rekenen. Ze zijn daarom alvast 
rustig aan begonnen met werk uit groep 3. Wij hebben deze groep leerlingen de Nova-groep genoemd. 
Een aantal leerlingen uit groep 2 wil liever nog wachten met leren lezen en rekenen. Natuurlijk is dat 
geen enkel probleem. Deze groep leerlingen is spelenderwijs bezig met o.a. letter- en cijferactiviteiten, 
ter voorbereiding op het leren lezen en rekenen in groep 3. Dit is onze Stella-groep. In overleg met 
ouders is bepaald welke leerlingen in de Stella of in de Nova-groep geplaatst zijn. Op deze manier 
hopen we op een goede manier tegemoet te komen aan de ontwikkeling die past bij onze leerlingen uit 
groep 2. 
 

Nieuws uit Unit 2  
Thema voor de komende weken: Kriebelbeestjes 
Het thema voor de komende weken is ‘Kriebelbeestjes’. Net als in Unit 1 leren de leerlingen de 
komende weken een aantal dingen over kriebelbeestjes. Bij Unit 2 is een thematafel ingericht, waarbij 
de leerlingen informatie kunnen vinden over kriebelbeestjes. Ook kunnen ze kriebelbeestjes bekijken. 
We wensen de leerlingen van Unit 2 veel plezier bij dit thema! 
 

Start boekbesprekingen groep 4 
In de komende weken zullen de leerlingen van groep 4 een boekbespreking houden. Dit is onderdeel 
van het taalonderwijs op IKC Stella Nova. De leerlingen lezen een boek en vertellen daarover aan hun 
medeleerlingen. Hiermee proberen we het lezen van kinderboeken te stimuleren en leren de leerlingen 
om een presentatie te geven. U krijgt hierover meer informatie via de mail! 
 

Nieuws uit Unit 3  
 

Start boekbesprekingen groep 5 t/m 8 
In de komende weken zullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een boekbespreking houden. Dit is 
onderdeel van het taalonderwijs op IKC Stella Nova. De leerlingen lezen een boek en vertellen 
daarover aan hun medeleerlingen. Hiermee proberen we het lezen van kinderboeken te stimuleren    
en leren de leerlingen om een presentatie te geven. U krijgt hierover meer informatie via de mail! 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
Groep 5 t/m 8: ontruimingsoefening bij ‘Het Buitenbeest’ op dinsdag 14 mei. 
Op dinsdagmiddag 14 mei zullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 deelnemen aan een ontruimings-
oefening bij kinderboerderij ‘Het Buitenbeest’. De medewerkers van de kinderboerderij willen een 
ontruiming oefenen en hebben onze leerlingen uitgenodigd om hieraan mee te doen. De leerlingen 
krijgen voorafgaand aan de oefening een aantal activiteiten aangeboden. Na de ontruimingsoefening 
gaan de leerlingen verder met hun activiteit. Na afloop wandelen de leerlingen onder begeleiding van 
de leerkrachten van Unit 3 weer terug naar school.  
 

Groep 5 en 6: Kinderconcert in het Silverdome op vrijdag 17 mei. 
Op vrijdag 17 mei gaan de leerlingen van groep 5 en 6 naar het Silverdome. In het Silverdome zullen 
zij gaan kijken en luisteren naar een kinderconcert. De leerlingen hebben eerder al een workshop over 
instrumenten gekregen. Tijdens het concert wordt nogmaals een aantal instrumenten onder de 
aandacht gebracht. 
 

Groep 5 en 6: Workshop en voorstelling Nederlands danstheater op woensdag 22 en dinsdag 28 mei. 
Op woensdag 22 mei krijgen de leerlingen van groep 5 en 6 een workshop van het Nederlands dans-
theater. Op dinsdag 28 mei zullen zij naar een voorstelling van het Nederlands danstheater gaan. Meer 
informatie hierover ontvangt u via de mail! 
 

Groep 6 en 8: Workshop drama op dinsdag 14 mei 
Op dinsdag 14 mei komt één van de cultuurmedewerkers van de Unicoz een workshop drama geven 
aan de leerlingen van groep 6 en 8. Later dit schooljaar volgt nog een tweede workshop. We wensen 
de leerlingen alvast veel plezier toe! 
 

Groep 7 en 8: Gastles over Energietransitie op vrijdag 10 mei 
Op vrijdag 10 mei krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 een gastles over Energietransitie. Er wordt op 
dit moment op de hele wereld gekeken hoe we het energiegebruik kunnen veranderen van het gebruik 
van fossiele brandstoffen als bijvoorbeeld gas en olie naar het gebruik van groene energie. Hierover 
krijgen de leerlingen informatie tijdens de gastles. Een betere toekomst begint immers bij jezelf! 
 

Groep 7 en 8: Gastles over Kinderrechten op dinsdag 4 juni. 
Op dinsdag 4 juni krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 een gastles over Kinderrechten. Dit thema 
wordt behandeld tijdens lessen geschiedenis en burgerschapsvorming. Deze gastles past daar prima 
bij. 
 
 

  



 
 

 

Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 8 mei 2019 Nieuwsbrief 9. 

Donderdag 9 mei 2019 Juffrouw Daniëlle afwezig, meester Eelco vervangt. 

Vrijdag 10 mei 2019 Gastles over Energietransitie groep 7 en 8. 

Maandag 13 mei 2019 19.30 uur OR & MR overleg. 

Dinsdag 14 mei 2019 Workshop drama groep 4, 6 en 8. 
15.15 uur Teamoverleg. 

Donderdag 16 mei 2019 Schooltuinen groep 5. 

Vrijdag 17 mei 2019 Kinderconcert in het Silverdome groep 5 en 6.  

Maandag 20 mei 2019 Meester Gerard afwezig, juffrouw Laura vervangt. 
Avond4daagse. 

Dinsdag 21 mei 2019 Meester Gerard afwezig, meester Filemon vervangt. 
Meester Eelco afwezig i.v.m. directeurenoverleg. 
Avond4daagse. 

Woensdag 22 mei 2019 Workshop Nederlands danstheater groep 5. 
Meester Eelco afwezig. 
Avond4daagse. 

Donderdag 23 mei 2019 Schooltuinen groep 5. 
Meester Eelco afwezig. 
IKC Stella Nova stembureau. 
Avond4daagse. 

Vrijdag 24 mei 2019 Meester Eelco afwezig. 

Maandag 27 mei 2019 Meester Eelco afwezig. 
15.15 uur Teamoverleg. 

Dinsdag 28 mei 2019 Voorstelling Nederlands danstheater groep 5. 
Meester Eelco afwezig. 

Woensdag 29 mei 2019 Verjaardag medewerkers IKC Stella Nova. 
Meester Eelco afwezig. 

Donderdag 30 mei 2019 Hemelvaart; alle leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 31 mei 2019 Alle leerlingen zijn vrij! 

Maandag 3 juni 2019 Start afname Cito. 

Dinsdag 4 juni 2019 Gastles over Kinderrechten groep 7 en 8. 

Woensdag 5 juni 2019 Nieuwsbrief 10. 
13.00 – 17.00 uur Herhalingscursus BHV. 

Donderdag 6 juni 2019 Schooltuinen groep 5. 
Meester Eelco afwezig i.v.m. studiedag directeuren. 

Vrijdag 7 juni 2019 11.00 uur Maandviering. 
Meester Eelco afwezig. 

 


