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Algemeen 
 
Een heel mooi, gezond en gelukkig 2022! 
Namens het hele team van IKC Stella Nova willen wij alle ouders, kinderen en andere betrokkenen 
een heel mooi, gezond en gelukkig 2022 toewensen. 
 

Opvang 

 
Unit 0 
 
Kleding en schoenen 
Omdat het weer wat kouder wordt raden we u aan de reservekleding van de kinderen in de mandjes 
hierop aan te passen. 
 
Helaas hebben wij geen extra ruimte voor andere buiten speel schoenen/kleding, grote tassen of 
knuffels en vragen u hier rekening meer te houden. 
 
Corona maatregelen 
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 de ouderapp 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. 
 
Wij vragen u ook, om de route te volgen die wij hebben aangelegd. Dat betekent dat u binnenkomt 
op de speelplaats aan de voorkant van het gebouw en vertrekt via de speelplaats aan de achterzijde 
van het gebouw. 
 
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. 
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2. Aan het eind van het kennismakingsgesprek, krijgt u een map met formulieren mee naar 
huis. Om uw plek 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. 

 
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), Eelco of 
Heleen (directie onderwijs) of met één van de pedagogisch medewerkers van de peutergroepen. 
 
 
BSO 
 
Kerstvakantie 
Helaas maakte corona deel uit van deze vakantie. Hierdoor zijn wij een gedeelte van de vakantie 
gesloten geweest. De tweede week hebben wij er echter alles aan gedaan om ook de kerstvakantie 
tot een succes te maken. 
 
Met een wintermarkt, winterkeuken en filmdag hebben we volop vakantie gevierd, het was 
supergezellig! Bedankt allen! 
 
Ophalen 
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. 
 
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. 
 
Bereikbaarheid 
De afgelopen tijd merken we dat onze bereikbaarheid d.m.v. ons mobiele nummer niet altijd 
optimaal is, onze excuses hiervoor. Wij zullen ons best doen om dit te voorkomen. 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. 
 
Laatste mededelingen: 
 
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  



 
 

 

 

 

Onderwijs 
 
 
 

Nieuwe collega 
 

 
Beste ouders/verzorgers,  

Graag wil ik me even aan u voorstellen.    
Mjin naam is Celine Schnur. Ik ben 37 jaar, moeder van een 
dochter van bijna 3 jaar. Ik woon in Zoetermeer. Na jaren in 
de kinderopvang gewerkt te hebben ben ik toe aan een 
nieuwe uitdaging en nu werk ik sinds 1 december 2021 als 
onderwijsassistent bij unit 1. Mijn werkdagen zijn maandag, 
dinsdag, woensdag en vrijdag.   

Mijn hobby’s zijn lezen, koken/bakken en reizen.   

Ik hoop leerzame, inspirerende en gezellige jaren tegemoet 
te gaan in het onderwijs.   

U mag mij ten allen tijden aanspreken.  

Groetjes,   
Celine  
 

Ziekmelden via Parro 
Vorig schooljaar zijn alle groepen gestart met de app Parro. Een app die ouders een kijkje in de klas 
biedt. Wij plaatsen regelmatig berichten en foto's om u op de hoogte te houden van wat er in de 
Units is gebeurd. Ook de nieuwsbrief of communicatie vanuit de directie vindt u terug op deze app.  
 
Parro heeft nog meer mogelijkheden. Die mogelijkheden willen wij stap voor stap steeds meer gaan 
inzetten. We zullen u bij elke stap die we zetten informeren. De eerste extra mogelijkheid die we 
willen gaan gebruiken is het doorgeven van ziekmeldingen.   
 

Vanaf maandag 17 januari 2022 is het de bedoeling dat alle ziekmelding via Parro gemeld worden. 
U hoeft daarvoor dus niet meer naar school te bellen. Wij hopen het ziekmelden op deze manier 
voor u als ouder, en voor ons als team, makkelijker te maken. Ook andere absenties, zoals een 
bezoek aan de dokter, kunt u via Parro aangeven. Ook vindt u een link naar het verlofformulier, voor 
het aanvragen van buitengewoon verlof.   

Lukt het niet om de absentie van uw kind door te geven via Parro? Stuur dan een mailtje naar de 
basisgroepleerkracht van uw kind. Ook voor verdere vragen kunt u bij de basisgroepleerkracht 
terecht.   
  



 
 

 

 
Vervangingsproblematiek  
Eerder dit jaar hebben u op de hoogte gebracht over onze vervangingsproblematiek. Dit willen we in 
deze nieuwsbrief nogmaals herhalen, zodat u zich kunt voorbereiden op situaties die kunnen 
plaatsvinden. Ook is ons plan voor Unit 3 iets aangepast, ook dat leest u hieronder.  
 
Het gebeurt regelmatig dat leerkrachten niet kunnen komen werken en dat er in meerdere Units 
vervanging nodig is. Gezien de situatie rondom de coronabesmettingen verwachten wij dat dit de 
komende tijd ook zal gebeuren. U begrijpt dat het vervangen van een afwezige leerkracht extra 
werkdruk voor de andere medewerkers met zich meebrengt en dat andere werkzaamheden 
daardoor blijven liggen. Vanwege het landelijke personeelstekort lukt het niet om vervanging van 
buitenaf te organiseren. Daarnaast worden er bij het inhuren van personeel van buitenaf extra 
kosten gemaakt. De overheid geeft helaas geen extra geld om vervangingen van buitenaf te kunnen 
betalen.  
 
Als een leerkracht uit een bepaalde Unit afwezig is, zal een groep uit diezelfde Unit thuisblijven. 
Vanwege ons onderwijsconcept kunnen we per dag wisselen met een groep die thuisblijft. Hiermee 
wordt voorkomen dat een groep meerdere dagen achter elkaar thuis moet blijven, tenzij dit niet 
anders kan (bijv. als meerdere leerkrachten afwezig zijn). We proberen u zo snel mogelijk op de 
hoogte te brengen als we tot deze procedure moeten overgaan. Hieronder staat per Unit de 
volgorde waarop leerlingen thuisblijven als een leerkracht afwezig is:  
 
Unit 1  
Wanneer een leerkracht van Unit 1 afwezig is en er geen vervanging is, wordt er contact met u 
opgenomen met het verzoek om uw kind thuis te houden. Dit doen we in de volgende volgorde:  
 

o Leerlingen instroomgroep  
o Leerlingen basisgroep 1  
o Leerlingen basisgroep 2  

 
De eerste dag blijven de leerlingen van de instroomgroep (juf Melissa/juf Yvette) thuis, de tweede 
dag blijven de leerlingen van basisgroep 1 (juf Divera/juf Mandy) thuis en de derde dag blijven de 
leerlingen uit basisgroep 2 (juf Mirthe/juf Mandy) thuis. Wanneer er na die drie dagen nog steeds 
vervangingsproblemen zijn, beginnen we weer opnieuw en blijft dus de instroomgroep weer thuis.  
 

 
Unit 2  
Wanneer een leerkracht van Unit 2 afwezig is en er geen vervanging is, wordt er contact met u 
opgenomen met het verzoek om uw kind thuis te houden. Dit doen we in de volgende volgorde:  
 

o Leerlingen groep 5 
o Leerlingen groep 4 
o Leerlingen groep 3 

 
De eerste dag blijven de leerlingen van groep 5 thuis, de tweede dag dat een leerkracht afwezig is 
blijven de leerlingen van groep 4 thuis en de derde dag waarop een leerkracht afwezig is blijven de 
leerlingen van groep 3 thuis. Wanneer er na die drie dagen nog steeds vervangingsproblemen zijn, 
beginnen we weer opnieuw en blijft dus groep 5 weer thuis. De leerlingen uit Unit 2 die thuis blijven, 
krijgen werk mee om thuis mee aan de slag te gaan 
 
Unit 3  
Wanneer een leerkracht van Unit 3 afwezig is en er geen vervanging is, wordt er contact met u 
opgenomen met het verzoek om uw kind thuis te houden. In tegenstelling tot wat we eerder 
gecommuniceerd hebben, zal hier geen vaste volgorde worden gehandhaafd. Bij de leerlingen van 
Unit 3 zullen we steeds kijken welke groep het best thuis kan blijven. Dit bepalen we aan de hand 
van hun lesprogramma. De leerlingen uit Unit 3 die thuis blijven, krijgen werk mee om thuis mee aan 
de slag te gaan.  
 



 
 

 

We snappen dat de bovenstaande situatie geen wenselijke is en hopen dat het niet veel zal 
voorkomen. Het thuis moeten laten blijven van een groep leerlingen is het laatste wat we willen, 
maar is gezien de huidige situatie helaas één van de maatregelen waarvan we verwachten er niet 
aan te kunnen ontkomen. Vandaar dat wij hiervoor alvast onze voorbereidingen treffen en u erop 
willen voorbereiden dat dit kan gebeuren.  
 
Richtlijnen corona  
Op school blijven dezelfde corona-maatregelen gelden als voor de kerstvakantie: 
  

• Onderwijspersoneel houdt 1,5 meter afstand, niet van de leerlingen. 

• Dringend advies voor leerlingen in de bovenbouw (vanaf groep 6) om mondkapjes te dragen 
in de gangen en bij het bewegen in de school. 

• Dringend advies voor leerlingen in de bovenbouw (vanaf groep 6) en het onderwijspersoneel 
om twee keer per week een zelftest te doen. Zelftesten zijn verkrijgbaar op school. U kunt 
hiervoor een mail sturen naar de leerkracht van de basisgroep waarin uw kind zit. Als de test 
positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de 
GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school. Dit dringende 
test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. 

• Leerlingen met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten moeten thuisblijven en 
zich (laten) testen.  

 
 
Studiedagen 

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) 
 
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  
 
In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit het evangelie van Marcus. Het is het oudste 
van de vier evangeliën. Marcus vertelt over Johannes de Doper, die mensen doopt in de woestijn en 
vertelt dat er na hem iemand komt die groter zal zijn dan hij. In de hoofdstukken daarna horen we 
hoe Jezus langs het meer van Galilea trekt en vandaar verder gaat door het land. Steeds meer 
mensen horen over hem en sluiten zich bij hem aan. Allemaal krijgen ze van dichtbij te zien wat het 
betekent dat God naar mensen omziet. 
 
Het thema van deze periode is ‘vijfduizend volgers’. In onze tijd zijn veel mensen te volgen op 
sociale media. Sommigen hebben duizenden of zelfs miljoenen volgers. In Jezus’ tijd bestonden 
deze sociale media nog niet. Toch waren er in korte tijd heel veel mensen die zich bij hem 
aansloten. Zij ontdekten wat het betekent als je Jezus volgt. Het gaat Jezus niet om het aantal 
‘likes’, hij is niet op zoek naar volgers om te laten zien hoe geweldig hij is. Jezus wil dat mensen 
hem volgen zodat ze meegaan op de weg naar het geluk. Dat liet hij bijvoorbeeld zien op de dag dat 
hij vijfduizend mensen te eten gaf met vijf broden en twee vissen. Jezus volgen betekent dat je 
ontdekt hoe God voor mensen zorgt. Deze vijfduizend volgers waren eigenlijk nog maar het begin! 
 
Met deze verhalen gaan we de komende tijd weer aan de gang en kunnen hierbij ook heel mooi de 
tijd van nu en toen aan elkaar koppelen. 
 
 
  



 
 

 

 
Nieuws uit Unit 1  
 
Nieuwe leerlingen in Unit 1 
Joey Broekmeulen is 4 jaar geworden en gestart in de instroomgroep. Vandaag is ook Emily Over 
gestart in de instroomgroep. We wensen beiden veel plezier bij ons op school. Danilo Arrindel is naar 
Zoetermeer verhuisd en komt in de oranje kring in groep 2. We wensen hem ook veel plezier op IKC 
Stella Nova.  
 
Thema; ik ben een kunstenaar!  
De kinderen maken kennis met verschillende vormen van kunst. Niet alleen schilderen, tekenen en 
muziek staan centraal. Ook theater en beeldende kunst komt aanbod. De kinderen gaan het 
komende thema aan de slag met het maken van een tentoonstelling. Helaas is het niet mogelijk om 
naar de tentoonstelling te komen kijken. We zullen foto's delen van alle kunstwerken die gemaakt 
worden via Parro.  
 
Groep 2 naar de grote gymzaal 
De kinderen van groep 2 gymmen nu om de week in de grote gymzaal op de dinsdag bij juf 
Hanneke. Juf Celine gaat met ze mee om te helpen. De kinderen mogen gymkleding meenemen 
voor deze gymles. Dit is nog niet verplicht. De kinderen nemen hun gymschoenen mee naar de zaal 
en kleden zich daar om. Na de gymles komende de kinderen weer terug op school. U kunt uw kind 
na schooltijd op het schoolplein ophalen.  
 
 
Nieuws uit Unit 2  
 
Proosten op het nieuwe jaar 
Maandag 10 januari heeft Unit 2 samen geproost op het nieuwe jaar.  
 

 
 
Thema; ik ben een kunstenaar! 
Het thema techniek loopt tot half februari.  
 
Schoenen 
Niet alle kinderen hebben binnenschoenen of sloffen op school liggen. Wilt u controleren of uw kind 
(passende) binnenschoenen heeft? Alvast bedankt  
 
  



 
 

 

Nieuws uit Unit 3  
 

Laatste dag juf Michelle  
Juf Michelle is maandag 17 januari voor het laatst. Daarna vertrekt ze naar Curaçao, waar 
ze in de komende periode stage zal lopen. We wensen juf Michelle veel plezier! 
 
Cito’s 
De komende periodes worden de Cito’s gemaakt. We willen u vragen hier rekening mee te 
houden met het maken van afspraken bij de tandarts e.d. Alvast bedankt!  
 
Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum  Activiteit  

Maandag 17 januari  Vanaf nu kunt u uw kind ziek melden via Parro.  
Meester Eelco afwezig.  

Maandag 24 januari  Start Cito’s 

Dinsdag 25 januari  Juf Manouk afwezig, meester Filemon vervangt haar. 
Meester Eelco en Juf Heleen afwezig.  

Vrijdag 11 februari  Studiedag, alle leerlingen vrij!  

Vrijdag 25 februari  Studiedag, alle leerlingen vrij! 

Maandag 28 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie  
 


