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Algemeen 
 

 

Hemelvaart en Pinksteren 
Op donderdag 10 en vrijdag 11 mei zijn alle leerlingen ook vrij van school in verband met Hemel-
vaart. Op vrijdag 11 mei is de kinderopvang wel geopend. Op maandag 21 mei is IKC Stella Nova 
dicht vanwege 2e Pinksterdag. Mocht u op vrijdag 11 mei gebruik willen maken van de kinderop-
vang of de BSO, dan kunt u contact opnemen met Angelique. (angelique.bekooy@partou.nl). Alvast 
fijne dagen toegewenst! 
 
Speelgoed voor de speelgoedbank 
Op woensdag 18 mei heeft IKC Stella Nova speelgoed gebracht naar de Speelgoedbank. Tijdens de 
kerstkaartenactie was er geld opgehaald. Van een deel van dat geld is nieuw speelgoed voor de 
Speelgoedbank gekocht. Daarnaast konden kinderen één stuk speelgoed mee naar school nemen 
om ook aan de Speelgoedbank te geven. Een aantal kinderen is samen met meester Eelco de 6 
volle kratten  speelgoed naar de Speelgoedbank gaan brengen. Daar waren ze erg blij met onze 
donatie! Bij de speelgoedbank kunnen kinderen met een Zoetermeerpas elke maand nieuw speel-
goed uitzoeken. Mocht u thuis nog speelgoed hebben staan waar niet meer mee wordt gespeeld, 
dan kunt u dit altijd inleveren bij de Speelgoedbank. Het speelgoed wordt bij de Speelgoedbank 
gecontroleerd en waar nodig gemaakt. Daarna kunnen kinderen het speelgoed uitkiezen, zodat er 
thuis mee kan worden gespeeld.  
 
        

Opvang 
 
  

Welkom 
Graag verwelkomen wij Kate en Cato bij ons op kinderdagverblijf Stella Nova. En op de BSO Luca, 
Romy, Sara en Julian. 
  
Personeel 
Stagiaire peutergroep 1: 
Sinds 17 april jl. loopt Oumaima stage op ons kinderdagverblijf. Zij zit in haar eerste leerjaar van de 
opleiding pedagogisch medewerker, niveau 3. Op maandag, dinsdag en woensdag kunt u haar 
tegenkomen op peutergroep 1. Pedagogisch medewerker Marjolein zal haar begeleiden tijdens 
deze stage.  
We wensen haar heel veel succes en plezier tijdens haar stageperiode! 
 
Werkdagen Jacqueline  
Vanaf 1 mei zullen de werkdagen van Jacqueline veranderen. Dit ziet er als volgt uit;  
Maandag: babygroep 2 
Dinsdag: peutergroep 2  
Woensdag: babygroep 2  
Momenteel werkt Jacqueline op maandag en donderdag op babygroep 2.  
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Paulina 
Paulina is de afgelopen weken steeds vaker op de locatie aanwezig. De aankomende weken bouwt 
Paulina haar uren weer op, we hopen dat ze eind mei weer volledig aan de slag is. 
  
Inzetten van talenten: 
Binnen onze organisatie maken we graag gebruik van de talenten van onze pedagogisch 
medewerkers. Dit betekend dat wij de talenten van Marjolein, Carola en Bianca gaan inzetten.  
Zij hebben onder begeleiding van een professional de cursus van voorleescoach, muziekcoach en 
beweegkriebelcoach succesvol afgerond. Gefeliciteerd!  
Zij zullen hun activiteiten afstemmen aan de behoeftes binnen de groepen en binnen het thema 
waarin wordt gewerkt. De pedagogisch medewerkers informeren u via de app "mijn kind" over de 
activiteiten. 
 
Nieuws uit de groepen 
Babygroepen: 
Wilt u de kinderwagen of buggy van uw kind(eren), tijdens het brengen en halen op de gang laten 
staan en niet de groep in rijden. De wielen van kinderwagens of buggy’s kunnen erg vies zijn. De 
kinderen kruipen en spelen graag op de grond. Deze wordt zo schoon mogelijk gehouden. Het 
weren van kinderwagens of buggy’s op de groep zal hier aan bijdragen. 
  

Vergeet u niet om een mooie gezins-familiefoto naar ons te mailen. We hebben voor een aantal 
kinderen een huis kunnen maken. Graag maken wij voor alle kinderen een huisje.  
U kunt mailen naar; teamkdvwillemalexanderplantsoen2a@partou.nl 
  

Wij willen u er aan herinneren dat de babygroepen sinds 1 mei jl. samengevoegd zijn op donderdag. 
Dit gebeurde al op woensdag en vrijdag.  
Op donderdag werken pedagogisch medewerkers Brenda, Bianca en Claudia op de babygroep.  
 

Peutergroepen:  
Vandaag werd er op Stella Nova een sportdag georganiseerd. De 3+ kinderen van onze 
peutergroepen deden mee. Wat hebben we een leuke sportieve ochtend gehad. 
  

Op 7 juni organiseren wij een peuterloop. Wij maken met de oudste peuters aan het einde van de 
dag, onder begeleiding van ouders en medewerkers een gezellige wandeling. Meer informatie 
ontvangt u binnenkort via de "Mijn Kind"app 
   

Buitenschoolse opvang: 
De vakantie zit er op en wat hebben we genoten! De kinderen hebben een hoop leuke activiteiten 
gedaan. Er is gekookt, we hebben een GPS speurtocht gedaan en we bezochten de bioscoop. Op 
dit moment zijn we al begonnen met ons programma voor de zomervakantie. De kinderen 
ontvangen in juni een boekje waar ons gehele programma in staat. 
  
Algemene informatie 
Zomerfeest: 
Het is nog even wachten, maar op 06-07-2018 vieren wij ons zomerfeest. Met dit jaar als thema; 
Ridders en Prinsessen. Noteert u het vast in de agenda?! 
  

Afmelden: 
Wij willen u vragen om, wanneer uw kind niet naar de opvang komt, dit tijdig te laten weten. Dit kan 
telefonisch, via de "mijn kind" app of mailen naar teamkdvwillemalexanderplantsoen2a@partou.nl  
  

Wanneer uw kind niet de BSO komt kunt u ook naar het mobile nummer bellen 06-215 20 393 Dit is 
van toepassing op schooldagen (na 14.00 uur) en in vakanties de gehele dag. Voor 14.00 uur kunt u 
bellen naar ons algemene nummer en kiezen voor optie 1. De medewerkers van unit 0 geven u 
afmelding of vraag door aan de BSO. U kunt ook mailen naar 
teambsowillemalexanderplantsoen2a@partou.nl 
 
Te laat ophalen van kinderen: 
Wij gaan er vanuit dat u uw kind(eren) op tijd komt ophalen. Helaas hebben wij de afgelopen tijd 
moeten constateren, dat er kinderen na sluitingstijd worden opgehaald. 
"Op tijd" wil zeggen dat u met uw kind(eren) om 18.30 het pand verlaat. Wij raden u aan om wat 
eerder te komen dan 18.30. Zo is er voldoende ruimte voor een rustige overdracht. 
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Het kan gebeuren dat u het een keer niet redt om voor 18.30 bij ons te zijn. Door bijvoorbeeld file of 
ander onvoorzien omstandigheden. Wij gaan er van uit dat u ons tijdig informeert. Dit kan 
telefonisch of via de app "mijn kind". Mocht u er voor kiezen om uw kind door iemand ander dan u 
zelf of uw partner op te laten halen vernemen wij dit graag. Wij rekenen op uw medewerking, zodat 
de kinderen en de pedagogisch medewerkers op tijd naar huis kunnen.  
  
Buitenspelen: 
De kinderen geniet er zichtbaar van om buiten te spelen. Wij verzoeken u om de kinderen, bij mooi 
weer, thuis in te smeren. Omdat de huid van kinderen nog erg kwetsbaar is, zullen de pedagogisch 
medewerkers uw kind gedurende de dag meermaals insmeren. Wij gebruiken hiervoor Nivea kids 
zonnebrandcrème, factor 50.  
  

Wilt u er rekening mee houden dat bij mooi weer er met water kan worden buitengespeelt. Zorgt u 
voor extra droge kleding in de mandjes of rugzak van uw kind(eren) 
  
Sieraden en speelgoed:  
Het mee brengen van sieraden of speelgoed is op eigen risico. Wij houden ons niet verantwoordelijk 
voor verlies of schaden hier aan. 
  
Gezocht: Leden voor de oudercommissie 
 
WIJ ZOEKEN ENTHOUSIASTE LEDEN VOOR ONZE OUDERCOMMISSIE. 
  
Ieder kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang moet een oudercommissie hebben. Hiervoor zijn 
wij op zoek naar enthousiaste leden. 
De oudercommissie behartigd de belangen van kinderen en ouders, dat doet de oudercommissie 
door advies uit te brengen over onderwerpen die te maken hebben met de zorg en opvang van de 
kinderen. Voorbeelden hiervan zijn het pedagogisch beleid, beleid ten aanzien van voeding, 
veiligheid en opvoeding. Daarnaast helpt de oudercommissie mee met het organiseren van 
bepaalde festiviteiten zoals bijvoorbeeld het zomerfeest en leidsterdag. Ongeveer vier a vijf keer per 
jaar is er een vergadering op de locatie met alle oudercommissieleden en de leidinggevende. 
Kortom, een leuke taak voor ouders die wat tijd vrij willen en kunnen maken en die het leuk vinden 
om mee te praten over diverse onderwerpen binnen onze organisatie. 
Lijkt dit je wat, neem dan contact op met één van ons. 
  
Angelique, Frederique, Marion, Rhea 
 
Donderdag 10 mei 
Hemelvaartsdag – het kinderdagverblijf en bso zijn gesloten 
  

Zondag 20 mei 
1e Pinksterdag  
  

Maandag 21 mei 
2e Pinksterdag – het kinderdagverblijf en bso zijn gesloten  
  

Donderdag 7 juni 
De peuterloop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Onderwijs 
 
 

 
Bedankt voor de leuke juffen- en meesterdag! 
De leerkrachten willen alle leerlingen en (hulp-)ouders bedanken voor de leuke juffen- en meester-
dag en voor de mooie map met heerlijke recepten! We hebben ontzettend genoten van de spelletjes 
die gespeeld zijn en de vossenjacht. Het allermooiste op zo’n dag als deze is om te zien hoe goed 
de leerlingen en ouders met elkaar omgaan en elkaar helpen. Dat maakt zo’n feest compleet en 
daar zijn we bijzonder trots op! 
 
Maandag 14 mei: gastlessen van Simavi 
Op maandag 14 mei krijgen alle leerlingen van IKC Stella Nova een gastles van Simavi. Tijdens de 
gastles leren de leerlingen dat zij zorgvuldig met water om moeten gaan. Ook leren zij dat er in 
andere delen van de wereld minder water te vinden is. Deze gastlessen zijn ter voorbereiding op de 
actie ‘Wandelen voor water’ tijdens de Avond4daagse. 
 
Dinsdag 22 t/m vrijdag 25 mei: meester Eelco afwezig 
Van dinsdag 22 t/m vrijdag 25 mei is meester Eelco afwezig. Mocht u op één van deze dagen een 
vraag hebben, dan kunt u hiermee terecht bij meester Gerard, juffrouw Hester of juffrouw Hanneke. 
 
Maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei: Avond4daagse 
Ook dit jaar doet IKC Stella Nova mee aan de Avond4daagse. Vanaf deze week kunt u uw 
kind(eren) 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. Mocht u geen brief hebben ontvangen, 
dan liggen er nog brieven op de ronde witte tafel, naast de doos waar de inschrijvingen kunnen 
worden ingeleverd. 
Wij vinden het leuk dat we dit schooljaar mee kunnen lopen voor een goed doel, namelijk voor 
Simavi. De kinderen kunnen op maandag 28 mei ‘Wandelen voor water’. In de brief hebt u hierover 
meer kunnen lezen. We hopen dan ook dat veel kinderen op maandag 28 mei meelopen om geld op 
te halen voor ‘Wandelen met water’!  
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 hierover maken met andere ouders. De Avond4daagse is een buitenschoolse activiteit  
en niet de verantwoordelijkheid van school. 

 
Maandag 4 juni: Start afname citotoetsen groep 3 t/m 7 
Op maandag 4 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!  
 
Donderdag 7 juni: Studiedag  
Op donderdag 7 juni heeft het team van IKC Stella Nova onderwijs een studiedag. Alle leerlingen 
zijn op deze dag vrij van school. Tijdens de studiedag gaan de leerkrachten met elkaar in gesprek 
over schooljaar 2018 – 2019 en zijn zij bezig met de afronding van dit schooljaar.  
 
Babynieuws! 
Er is babynieuws te melden. Juffrouw Mirthe is namelijk zwanger. Voor juffrouw Mirthe en Kevin is 
het hun 1e kindje. We wensen hen veel plezier en geluk toe de komende periode. 
 
 
 
 



 
 

 

Juffrouw Hanneke en juffrouw Rebecca 
Vlak voor de Meivakantie hebben we te horen gekregen dat juffrouw Hanneke en juffrouw Rebecca 
ook komend schooljaar bij IKC Stella Nova kunnen blijven werken en dat zij een vast contract krij-
gen. Daar zijn zij erg blij mee en wij natuurlijk ook!  
 
Juffrouw Mirthe, juffrouw Manouk en juffrouw Manouk geslaagd voor BHV opleiding 
Dit schooljaar hebben juffrouw Mirthe, juffrouw Manouk en juffrouw Hanneke de opleiding BHV 
gedaan en zij zijn daarvoor geslaagd! Dat betekent dat wij nu 3 extra BHV-ers in school rond 
hebben lopen, naast meester Gerard, meester Filemon, juffrouw Eveline en meester Eelco.  
 
Nieuws uit de MR 
Wij vinden het als leden van de MR belangrijk om ouders op de hoogte te houden van de besproken 
onderwerpen. Hierom een beknopte samenvatting van de belangrijkste punten uit de afgelopen MR-
vergadering van maandagavond 16 april jl. Dit keer is er bij de vergadering gesproken over het for-
matieplan en de Unitindelingen voor het schooljaar 2018 – 2019. Ook is er gesproken over de (on-
derwijskundige) ontwikkelingen binnen IKC Stella Nova. Een voorbeeld hiervan is de leerlingenraad 
die het komende schooljaar opgezet zal gaan worden om leerlingen nóg beter te kunnen betrekken 
bij het onderwijs en de activiteiten op school. De volgende MR-vergadering zal zijn op dinsdagavond 
12 juni. Wij vinden het belangrijk om in verbinding te zijn met ouders en leerkrachten. U kunt op elk 
moment de leden van de oudergeleding van de MR aanspreken over zaken die gaan over het func-
tioneren van de school. Suggesties en ideeën zijn altijd welkom! Spreek ons gerust gewoon aan in 
de school, op het plein of stuur een e-mail naar: mr@ikcstellanova.unicoz.nl. Het openbare gedeelte 
van de MR- vergadering bijwonen is ook mogelijk, u kunt dit vooraf kenbaar maken via het email 
adres. Hartelijke groeten namens de leden van de MR. 
 
Actieve ouders gezocht voor de Ouderraad! 
Beste ouders, voor de ouderraad zijn wij hard op zoek naar nieuwe enthousiaste vaders en 
moeders! De ouderraad 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 
schoolfotograaf, het organiseren van de verjaardag van Sinterklaas, kerst- en paasontbijt en de 
sport- of sponsordag. Daarnaast behartigt de ouderraad zo nodig de belangen van leerlingen en 
ouders bij de medezeggenschapsraad, 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. 
 
Moestuin Koningin Wilhelminaschool 
De Koningin Wilhelminaschool heeft op hun schoolplein een afgebakende moestuin, waar alleen 
kinderen van de Koningin Wilhelminaschool onder toezicht in mogen. Regelmatig zijn er kinderen 
van IKC Stella Nova die in en door deze moestuin lopen. Wij hebben namens de Koningin Wilhel-
minaschool het verzoek gekregen om u te vragen om niet achter het hek van de moestuin te lopen / 
spelen. Het speelterrein naast en om de school mogen uiteraard wel worden gebruikt na schooltijd. 
Alvast bedankt voor uw medewerking namens het team van de Koningin Wilhelminaschool. 

 
Schoolmaatschappelijk werk 
Lucas Verdoes, onze maatschappelijk werker, is beschikbaar voor alle ouders die een vraag voor 
hem hebben op het gebied van zorg rondom uw kind of in de thuissituatie. 
Op de volgende dagen is Lucas van 8.30 – 12.00 uur aanwezig op IKC Stella Nova: 
Maandag 14-5, vrijdag 25-5, maandag 28-5, vrijdag 8-6, maandag 11-6, vrijdag 22-6, maandag 25-6, 

vrijdag 6-7, maandag 9-7. 
 

Contactgegevens 
Lucas Verdoes, 06 116 256 41, l.verdoes@schoolformaat.nl 
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Nieuws uit Unit 1  
Nieuwe leerlingen in Unit 1 
In de afgelopen weken zijn Julian, Kyira en Tatum gestart in Unit 1. We wensen hen en hun ouders 
veel plezier toe op IKC Stella Nova! 
 

Thema: Kleding en letter van de week; de letter -m. 
De komende weken werken de leerlingen van Unit 1 aan het thema ‘Kleding’. De themahoek is dit 
keer een echte kledingwinkel, waar de kinderen lekker in kunnen spelen. Binnenkort hangen er weer 
nieuwe werkjes die met het thema te maken hebben, dus als u een kijkje wilt komen nemen, dan 
bent u na schooltijd van harte welkom! De letter van de week die bij dit thema hoort is de letter -m. 
We wensen de leerlingen van Unit 1 veel plezier bij hun nieuwe thema! 
 
Nieuws uit Unit 2  
Groep 6, 7 en 8: Bezoek aan het van Goghmuseum 
Volgende week dinsdag 15 mei, gaan de groepen 6, 7 en 8 naar Amsterdam. We bezoeken daar 
het Van Goghmuseum. Tijdens de rondleiding Een brief aan Vincent ontdekken de leerlingen van 
alles over Van Goghs schilderijen én over zijn brieven. Naast kijken, gaat het bij deze rondleiding 
ook om doen. In een korte workshop gaan de leerlingen zelf aan de slag in het atelier van het 
museum. De leerlingen en leerkrachten vertrekken met de bus om 9.00 uur. Uw kind wordt gewoon 
op de normale tijd op school verwacht. Tien-uurtje en lunch mogen mee in de bus. Aan het begin 
van de middag zijn de leerlingen en leerkrachten weer terug op school. 
 

Groep 7: Super7dag bij het ONC Clauslaan  
Op maandag 28 mei gaan de leerlingen van groep 7 op bezoek bij het ONC Clauslaan voor de 
Super7dag. Op deze dag maken de leerlingen alvast kennis met het Voortgezet Onderwijs door het 
doen van allerlei leuke activiteiten. We wensen de leerlingen alvast veel plezier toe! 
 

 
Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 9 mei 2018 Sportdag 

Donderdag 10 mei 2018 Hemelvaart; alle leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 11 mei 2018 Alle leerlingen zijn vrij! 

Maandag 14 mei 2018 Schoolbezoek uit Susteren. 
Gastlessen van Simavi (Wandelen voor water) 

Dinsdag 15 mei 2018 Groep 6, 7 en 8 op bezoek bij het van Goghmuseum. 
18.30 uur Teamavond IKC Stella Nova. 

Woensdag 16 mei 2018 13.30 – 17.00 uur Herhalingscursus BHV (Meester Gerard, 
meester Filemon, juffrouw Eveline en meester Eelco) 

Donderdag 17 mei 2018 Meester Eelco afwezig. 

Vrijdag 18 mei 2018 Schoolbezoek uit Utrecht. 

Maandag 21 mei 2018 2e Pinksterdag: alle leerlingen zijn vrij! 

Dinsdag 22 mei 2018 Meester Eelco afwezig. 

Woensdag 23 mei 2018 Meester Eelco afwezig. 
Schoolbezoek uit Alkmaar. 

Donderdag 24 mei 2018 Meester Eelco afwezig. 

Vrijdag 25 mei 2018 Meester Eelco afwezig. 

Maandag 28 mei 2018 Super7dag groep 7 bij het ONC Clauslaan. 
Start Avond4daagse. 

Dinsdag 29 mei 2018 Avond4daagse. 

Woensdag 30 mei 2018 Avond4daagse. 

Donderdag 31 mei 2018 Meester Eelco afwezig i.v.m. studiedag directeuren. 
Avond4daagse. 

Vrijdag 1 juni 2018 Meester Eelco afwezig. 

Maandag 4 juni 2018 Schoolbezoek uit Den Haag. 

Donderdag 7 juni 2018 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij! 

 


