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Algemeen 
 

Maandag 6 december 2021: Studiedag 
Op maandag 6 december heeft het team van IKC Stella Nova onderwijs een studiedag. De school is 
dan gesloten. De kinderopvang en de BSO zijn deze dag gewoon open. Wilt u deze dag gebruik 
maken van de BSO, dan kunt u contact opnemen met Angelique, manager kinderopvang. 
 
 

Opvang 

 

  
Unit o 
 
Corona maatregelen 
Naar aanleiding van de persconferentie volgen wij het advies om 1,5 meter afstand te bewaren op.  
Wij hopen op uw medewerking. I.v.m. de koudere periode die is aangebroken vragen we u rekening 
te houden met een korte overdracht bij het brengen en halen. In het ouderportaal  kunt u altijd extra 
informatie met ons delen of telefonisch contact met ons opnemen als u wat langer ergens bij stil wil 
staan. Wij hopen op uw begrip.  
 
Aanmelden voor school 
Als uw kind overstapt van de babygroep naar de peutergroep, is dat alweer een volgende stap in de 
ontwikkeling die uw kind doormaakt stap, de stap richting het basisonderwijs.  
Binnen IKC Stella Nova is het mogelijk om makkelijk over te stappen van de kinderopvang naar het 
onderwijs op IKC Stella Nova. Voor ouders die gebruik maken van onze kinderopvang wordt 
automatisch een plekje gereserveerd op onze school. Dit plekje wordt gereserveerd totdat uw kind 
2,5 jaar is. Als uw kind 2,5 jaar oud is en u heeft uw kind nog niet aangemeld bij onze school, dan 
kan het voorkomen dat er bij aanmelding van uw kind geen plekje meer beschikbaar is.  
 
Wat moet u doen om uw gereserveerde plekje definitief te maken? 

1. Neem contact op met de directie van onze school om een kennismakingsgesprek aan te 
vragen. Tijdens dit kennismakingsgesprek krijgt u informatie over het onderwijs op IKC Stella 
Nova en wordt u rondgeleid door onze school. U krijgt de kans om al uw vragen te stellen.   
U kunt contact opnemen door te mailen naar directie@ikcstellanova.unicoz.nl of te bellen 
naar 079-3169184. 

2. Aan het eind van het kennismakingsgesprek, krijgt u een mapje met formulieren mee naar 
huis. Om uw plekje definitief te maken, moet u het aanmeldingsformulier ingevuld op school 
inleveren. Dit moet u doen voordat uw kind 2,5 jaar is. Op dat moment wordt uw kind 
automatisch geplaatst op onze school.  
Als u het ingevulde aanmeldingsformulier inlevert nadat uw kind 2,5 jaar geworden is, dan 
wordt uw kind niet automatisch geplaatst en krijgt u na een aantal weken te horen of uw kind 
alsnog geplaatst kan worden. 
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We begrijpen dat het best moeilijk kan zijn om vrij vroeg al een keuze voor een basisschool te 
moeten maken. Het is echter zo dat veel ouders hun kind op onze school willen aanmelden. Omdat 
u al gebruik maakt van onze kinderopvang, vinden we het niet meer dan logisch om u voorrang te 
geven boven andere ouders die geen gebruik maken van onze kinderopvang. Echter is het voor 
onze planning en organisatie van belang tijdig te horen of u wel of niet gebruik wil maken van uw 
gereserveerde plekje op onze school. 
 
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Angelique (manager kinderopvang), met Eelco of 
Heleen (directie onderwijs) of met één van de pedagogisch medewerkers van de peutergroepen. 
 
Kleding en schoenen 
Omdat het weer wat kouder wordt raden we u aan de reservekleding van de kinderen in de mandjes 
hier op aan te passen.  
Helaas hebben wij geen extra ruimte voor andere buitenspeelschoenen/kleding, grote tassen of 
knuffels en vragen u hier rekening meer te houden. 
 
 
BSO 
 
Nieuwe kinderen  
Wij verwelkomen Viggo en Timo als blauwe sterren en Milou als oranje ster. Welkom! 
 
Nieuwe rubriek: uitspraken van de kinderen! 
De uitspraken van kinderen zijn soms te leuk! Daarom hebben wij als medewerkers besloten om u 
als ouder een inkijkje te geven in welke uitspraken er worden gedaan door kinderen tijdens een 
BSO-middag, want ze zijn te leuk om niet te delen! Vanaf januari zal deze rubriek iedere week in de 
nieuwsbrief voorbij komen.  
 
Graag delen we al een uitspraak als begin; 
PM’er; “Zo! Hoe gaat het?” 
Kind; “Ja, leuk!” 
PM’er; “Gaat het leuk?” 
Kind; “Ja!!” 
 
 
Ophalen van de kinderen 

In verband met de verscherpte coronamaatregelen hebben we besloten om het ophaalmoment 

buiten te blijven houden. Dit doen wij om tijdens de drukte van dit moment het 1,5 meter advies te 

blijven waarborgen. We zijn hard op zoek naar een oplossing voor de kou buiten, daar zullen wij 

binnenkort bij u over terug komen. Omdat wij vanuit binnen niet naar buiten kunnen kijken door de 

donkerte van het plein, zien wij u niet. Wij vragen u daarom om gebruik te maken van onze bel aan 

de achterzijde van het gebouw.  

Reservekleding 

Omdat het koude weer op komst is en wij merken dat sommige kinderen nog gebruik maken van de 

zomerse reservekleding, vragen wij u te zorgen voor reservekleding die past bij het huidige seizoen. 

Denk bijvoorbeeld aan extra kleding ter voorbereiding op een regenachtige dag. 

Alvast bedankt! 

  



 
 

 

Thema  

De komende week staat onze BSO nog in het teken van Sinterklaas, maar daarna beginnen wij toch 

echt aan het thema kerst! De weken na Sinterklaas zullen volledig in het teken staan van kerst, dit 

betekent dat wij allerlei activiteiten aanbieden in dit winterse thema. Wij kijken uit naar de komende 

weken en hopen dat de kinderen veel plezier zullen beleven tijdens de activiteiten. 

Bereikbaarheid 

De afgelopen tijd merken we dat onze bereikbaarheid d.m.v. ons mobiele nummer niet altijd 

optimaal is, onze excuses hiervoor. Wij doen ons uiterste best dit z.s.m. op te lossen. Daarom 

communiceren wij graag nogmaals onze contactmogelijkheden: 

- Iedere ochtend van: 7:30 tot 9:00 

- Iedere middag van: 14:00 tot 18:30 

Binnen deze tijden hebben wij de mogelijkheid om de telefoon (06 21520393) op te nemen.      

Mocht er iets dringends zijn, dan kunt u buiten deze openingstijden bellen met IKC Stella Nova (079 

316 91 84) en kiezen voor optie 1, KDV. Zij zullen uw dringende verzoek/vraag doorgeven aan ons. 

Maatregelen 

 Wij herinneren u graag aan de huidige maatregelen die bij ons gelden: 

- Kinderen worden nog steeds gebracht en gehaald aan de achterzijde van het gebouw. 

- Ouders blijven buiten wachten en ontvangen een korte overdracht. 

- Voor de actuele regels omtrent klachten etc. verwijzen wij u door naar het RIVM: 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen  
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Onderwijs 
 

 
Nieuwe collega 
Per 1 december werkt juf Celine op IKC Stella Nova. Zij komt het team van Unit 1 versterken.  
In de volgende nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.  
 
Jeugdtandverzorging  
Beste ouders / verzorgers, 
 
Onze Dental Car komt op do 16/12 en ma 20/12 langs voor de halfjaarlijkse controle van de 
kinderen die bij ons patiënt zijn. Wij halen, vanaf groep 3, de meeste kinderen uit de klas en geven 
een kaartje mee waarop onze tandarts de bijzonderheden neerzet. 
  
Als er een behandeling nodig is, geven wij direct een afspraakdatum mee. Wij zullen deze 
afspraakdatum ook per mail aan u bevestigen. Komt de afspraak niet uit, dan kunt u deze verzetten 
door te bellen met 079-34 22 877. 
LET OP: de behandeling vindt plaats op onze locatie Denemarkenlaan 2. In verband met Covid 
halen wij geen kinderen voor behandeling op ons behandelcentrum, u wordt dan dus met uw kind 
verwacht op ons centrum. 
  
TIP: Vraag het tandartskaartje aan uw kind op de dag dat uw kind bij de Dental Car is geweest.  
  
>>> Bij wijziging van uw emailadres of telefoonnummer graag zo spoedig mogelijk doorgeven 
via info@jtv-zoetermeer.nl 
  
   
Met vriendelijke groet, 
  
Diana Boersma en Jolanda de Ruiter 
Tandarts-assistentes & Planning Dental Car 
dentalcar@jtv-zoetermeer.nl 
 
  

 
 
 

 
Parro 
Veel ouders zijn al actief zijn op Parro. Dat is fijn, want via Parro houden wij u op de hoogte van de 
activiteiten op school. De komende periode willen we Parro breder gaan inzetten. Zo willen we er 
naartoe dat u uw kind kan ziek melden via de app. Het is daarom van belang dat iedereen op Parro 
zit. Zit u nog niet op Parro? Of heeft u vragen over het gebruik van Parro? Geef het aan bij de 
basisgroepleerkracht van uw kind, zij helpen u graag op weg!  
 
Studiedagen 

Maandag 6 december – alle leerlingen vrij 
Maandag 10 januari – alle leerlingen vrij 
Vrijdag 11 februari – alle leerlingen vrij 
Vrijdag 25 februari – alle leerlingen vrij 
Dinsdag 7 juni – alle leerlingen vrij 
Vrijdag 8 juli - alle leerlingen vrij (in geval van calamiteiten wordt dit een gewone lesdag.) 
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Wecycle 
We hebben 236 apparaten opgehaald tijdens de actie van Wecycle! Een supermooie opbrengst.  
Als beloning krijgen we een pakket met allerlei muziekinstrumenten. We willen graag alle ouders die 
hebben bijgedragen hartelijk bedanken!  
 
Inschrijven broertjes en zusjes 
We willen u vragen om de jongere broertjes en zusjes van onze leerlingen zo snel mogelijk in te 
schrijven. Er zijn op dit moment meer inschrijvingen dan we plaatsen kunnen en we willen broertjes 
en zusjes graag verwelkomen.  
 
Kind op maandag/ Bijbelverhalen  
 

Een stad is een verzameling straten, parken en pleinen. Er staan huizen, 
gebouwen en schuurtjes. Zo’n stad kun je aanwijzen op een landkaart. 
Maar een stad is ook een plek vol verhalen, over mensen van vroeger en nu. 
 
In deze adventstijd zijn we met de kinderen 
op reis naar verhalenstad Bethlehem. We 
horen het bijzondere verhaal van Ruth, een 
vrouw uit Moab. Zij komt met lege handen 
naar Bethlehem, maar ontdekt daar hoe 
God voor mensen zorgt. Ze trouwt met 

Boaz en samen krijgen ze een kind, dat later de opa van koning David wordt. 
 
Eeuwen later gaan Jozef en Maria op reis naar Bethlehem. Daar wordt Jezus geboren: een 
koningskind, de Messias, de Zoon van God. Na zijn geboorte gaan de wijzen uit het Oosten op zoek 
naar het kind. De Schriftgeleerden vertellen dat ze in Bethlehem moeten zijn. Zo hebben de oude 
profeten het al voorspeld: uit Bethlehem komt iemand die voor de mensen zal zorgen! 
 
De verhalen komen deze periode weer tot leven in de basisgroepen en natuurlijk monden deze 
verhalen uit in de (aangepaste) kerstvieringen op school. 
 
Portfoliogesprekken  
We zijn heel blij dat we u allemaal weer in de Portfoliogesprekken spreken over de voortgang van 
uw zoon/dochter. Door de coronamaatregelen spreken en zien we elkaar een stuk minder, maar het 
is fijn om elkaar op zo'n moment wel weer even te spreken. Ook zijn we blij om te merken dat jullie 

weten dat jullie met vragen altijd bij ons terecht kunnen! 
  



 
 

 

 
Nieuws uit Unit 1  
 
Nieuwe leerlingen in Unit 1 
Joey Broekmeulen is aan het wennen in de instroomgroep. We wensen hem veel plezier in unit 1! 
 
Thema; Sinterklaas t/m 3 december 
Vanaf 7 december werken we aan het thema kerst 
 
Juf Divera is deze week weer gestart met werken.  
 
Nieuws uit Unit 2  
 
Surprises 
De kinderen van groep 4+5 hebben de afgelopen twee weken hard geknutseld aan de Sinterklaas 
surprises. De mooie surprises worden gefilmd en via Parro met u gedeeld. 
 
Nieuws uit Unit 3  
 
In Unit 3 zijn op dit moment geen bijzonderheden.  
 

  



 
 

 

 
 
Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum  Activiteit  

Donderdag 2 december  Via Parro ontvangt u een filmpje waarin alle surprises worden 
tentoongesteld.   

Vrijdag 3 december   Sinterklaas op school   
Alle kinderen om 12.00 uur vrij!  

Maandag 6 december   Studiedag   
Alle kinderen vrij!  

Dinsdag 7 december   Juf Manouk en meester Filemon afwezig, juf Heleen 
vervangt.   

Donderdag 9 december   Juf Hanneke D. afwezig, juf Heleen vervangt haar.    

Donderdag 16 december   Groep 8: voorlopig OKR mee   
Jeugdtandarts  

Maandag 20 december  Jeugdtandarts  

Donderdag 23 december  Kerst knutsel   

Vrijdag 24 december  Kerstviering  
Alle kinderen om 12.00 uur vrij!  

Maandag 10 januari   Studiedag   
Alle kinderen vrij!  

 


