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Algemeen 
 

Opvang 

 
 
Unit 0 
 
In- en uitgang KDV 
 
Wij merken de laatste tijd dat de looproute voor het brengen en 
halen wat onduidelijkheid met zich meebrengt. Daarom nemen wij in 
dit stukje de tijd om de belangrijke looproute uit te leggen. 
 
U komt met zowel het halen en het brengen van uw kind, aan via de 
‘voorkant’ van het gebouw naast het logo van IKC Stella Nova. Wij 
vragen u het hekje achter u te sluiten, dit is onder andere voor de 
veiligheid van de kinderen.  
Daarna loopt u door naar de groep waar u moet zijn en zodra de 
overdracht heeft plaatsgevonden loopt u verder richting de 
‘achterzijde’ van het gebouw. Ook hier vragen wij u om het hekje 
achter u te sluiten. 
 
Mochten er onduidelijkheden zijn, horen wij het graag! 

Corona maatregelen 

Wij volgen 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 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.  

Kleding en schoenen 

Omdat het weer wat kouder is, raden we u aan de reservekleding van de kinderen in de mandjes 
hierop 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.  
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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 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 
 
Welkom! 
Wij verwelkom Stef en Jalou als VSO sterren en Timo als oranje ster! Welkom, we hopen dat jullie 
een super leuke tijd op de BSO zullen beleven! 
 
Voorjaarsvakantie & studiedagen 
De voorjaarsvakantie staat alweer voor de deur en wat hebben een leuk thema bedacht! Wij worden 
er al helemaal rustig van.. Wat het thema precies is, blijft nog even geheim!  
 
Ook staan er een aantal studiedagen gepland dit schooljaar. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) 
zijn afgemeld op de dagen dat zij niet bij ons komen? Zo weten wij hoeveel kinderen wij kunnen 
verwachten en kunnen hiervoor het personeel inplannen. Dit geldt ook voor de voorjaarsvakantie! 
Dank alvast. 
 
Mariska 
Deze maand is Mariska bij ons gestart, ze heeft zich in de ouderapp al eventjes voorgesteld aan 
jullie maar wij konden het niet laten om ook hier te benoemen dat wij een nieuwe collega erbij 
hebben! We zijn super blij met Mariska en wensen haar veel plezier bij ons.  
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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 
 
 

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) 
 
Studiedag 11 februari: Unicoz Onderwijsdag 

Op deze dag zijn alle leerlingen van Unicoz vrij. Het bestuur presenteert op deze dag het nieuwe 
Unicoz Strategisch Perspectief voor de komende jaren.  
 
Studiedag : visie-traject  
IKC Stella Nova bestaat dit schooljaar 6 jaar. De afgelopen jaren hebben we veel doelen gehaald, 
ons onderwijs goed vorm gegeven en veel leerlingen aangetrokken. We kijken vol trots terug op dit 
traject. We willen kritisch blijven kijken naar ons handelen en zorgen dat ons onderwijs ook de 
komende jaren goed zal blijven. Vandaar dat we met het hele team onderwijs de komende periode 
de tijd nemen om ons handelen en ons onderwijs onder de loep te nemen. Met elkaar en een 
begeleider gaan we aan de slag om onze visie te herijken! De eerste bijeenkomst zal zijn op onze 
studiedag op 25 februari. We hebben heel veel zin om dit proces met elkaar in te gaan.  
 
Tijdens dit traject willen we ook kijken hoe wij om willen gaan met de resultaten van de leerlingen en 
hoe we ons portfolio willen vormgeven. Dit betekent dat we onze pilot met een digitaal portfolio 
tijdelijk stop zetten. Op het moment dat we helder hebben hoe wij vinden dat een portfolio op IKC 
Stella Nova er uit moet zien, pakken we onze overgang naar een digitaal portfolio weer op.  
 
We houden u op de hoogte van al onze bevindingen!  
 
Gevonden voorwerpen  
Op het grasveld is een sleutelhanger met daaraan twee identieke sleutels gevonden. Mist u deze? 
Ze zijn op te halen bij de directie!  
 
Steppen 
Steeds meer kinderen komen op de step naar school. Aangezien we een gezonde school zijn, 
vinden we het belangrijk dat kinderen bewegen. Op de step naar school vinden we dus een 
uitstekend idee! Het levert alleen een probleem op als de steppen op school achterblijven. Onze hal 
staat nu vol met steppen. Dit is niet wenselijk, het mag volgens de voorschriften wat betreft 
vluchtroutes ook niet. We willen u dus vragen om de step van uw kind mee naar huis te nemen, of 
vast te zetten aan de fietsrekken. Alvast bedank!  
 
 

 
  



 
 

 

NPO  
Zoals u waarschijnlijk al weet is er, i.v.m. de lockdowns n.a.v. de Coronamaatregelen, door de 
overheid extra geld beschikbaar gesteld voor de scholen. Dit is het Nationaal Programma 
Onderwijs. Wij hebben geprobeerd dit geld optimaal in te zetten ten behoeve van ons onderwijs. 
Graag willen wij u informeren over de manier waarop wij deze gelden hebben ingezet.  
 
Personeel: 

• Voor twee dagen is er een extra leerkracht aangesteld. 

• Voor vier dagen is een onderwijsassistente aangesteld. 

• Binnen de verschillende Units maken wij voor een aantal uur per week gebruik van remedial 
teachers die verschillende kleine groepen kinderen begeleiden voor bijvoorbeeld rekenen, 
spelling, begrijpend lezen en leren-leren. 

• We hebben extra uren schoolmaatschappelijk werk ingekocht, hierdoor is Stephanie vaker 
bij ons op school aanwezig. Zo kunnen er meer kinderen geholpen worden.  

 
Leermiddelen:  

• Er zijn laptops voor de leerlingen aangeschaft. Daardoor kunnen we nu vanaf groep 5 ons 
rekenonderwijs digitaal aanbieden.  

• Om de lees- en taalontwikkeling te bevorderen en stimuleren is er een investering gedaan in 
onze schoolbibliotheek. We zijn een samenwerking aangegaan met Bibliotheek Zoetermeer 
en zullen binnenkort onze nieuwe bieb openen. U krijgt hier later meer informatie over.  

  
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Nieuws uit Unit 1  
 

Nieuwe leerlingen 
In de maand februari start Kate Pronk in de instroomgroep. We wensen haar en haar ouders een 
fijne tijd bij ons op school.   
 
Thema 

In unit 1 gaan we aan de slag met het thema: een reis naar de ruimte! Volg onze activiteiten via 
Parro.  
 

Stage 
Juf Fabiënne loopt op dinsdag 22 februari haar laatste stagedag bij ons op school. Ze heeft het erg 
naar haar zin gehad en start na de voorjaarsvakantie met haar nieuwe stage in de horeca.  
We wensen haar veel succes met het vervolg van haar studie.  
 

Doorstromen 

Na de voorjaarsvakantie zullen er een aantal kinderen vanuit de instroomgroep doorstromen naar 
de basisgroepen van juf Divera, juf Mandy en juf Mirthe. Ouders van deze kinderen zullen voor de 
voorjaarsvakantie hier verder over geïnformeerd worden.  
 

 
Nieuws uit Unit 2  
 
Thema 
In unit 2 gaan we vanaf 7 februari aan de slag met het thema ‘Dieren’. De kinderen gaan ontdekken 
dat de dieren verschillende leefwerelden hebben, wat voor diersoorten er zijn, enzovoorts. Na dit 
thema hebben we, dus echte dierenkenners in unit 2! Op Parro zullen we zo nu en dan wat leuke 
foto's plaatsen van de activiteiten.  

 
Museumbezoek 
Op maandag 7 februari gaat groep 5 naar het museum ‘De Voorde' in het Stadshart. De kinderen 
volgen een interactieve route door het museum heen en ontdekken alles over 'stoer zijn’. Wie is 
stoer? Wat is stoer? Is het stoer om spierballen te hebben? Of is het juist stoer om jezelf te zijn, ook 
al is dat zonder spierballen? De kinderen gaan in groepjes aan de slag met opdrachten over 'stoer 
zijn’ en denken na over wat zij zélf stoer vinden. Wie weet ontdekken ze wel dat stoer zijn eigenlijk 
heel anders is dan ze van tevoren dachten... 

 
Nieuws uit Unit 3  
 
Leesmonitor 
De kinderen vullen volgende week een leesmonitor in, hierin geven ze hun mening over het 
leesaanbod op school. Aan de hand van deze monitor worden er nieuwe boeken aangeschaft voor 
de schoolbieb.  
 
Voorstelling groep 8  
Groep 8 heeft maandag 7 februari een muzikale voorstelling in het Stadstheater. De voorstelling 
heet ‘De gouden koets.’  
 
Adviesgesprekken groep 8  
De komende periode krijgen de kinderen van groep 8 hun advies en zullen de adviesgesprekken 
plaatsvinden.  
 
Voorstelling groep 6 
Op maandag 21 februari heeft groep 6 een muzikale voorstelling. Deze voorstelling heet ‘De reis 
van een man die naar de andere kant van de oceaan wilde vliegen.’ 
 
Gastles Bureau Halt  
Op 11 maart komt bureau Halt een gastles geven over online veiligheid.  



 
 

 

Agenda voor de komende weken: 
 
 

Datum  Activiteit  

4 februari  Schoolbezoek IKC De Muiderkring  

7 februari  Groep 8 naar voorstelling ‘De gouden koets’. 
Groep 5 naar museum De Voorde.  

11 februari  Studiedag -> alle kinderen vrij! 

14 februari  Adviesgesprekken groep 8 -> juf Manouk   

15 februari  Adviesgesprekken groep 8 -> juf Laura   
Juf Manouk afwezig ivm opleiding, meester Eelco vervangt haar.  

21 februari  Adviesgesprekken groep 8 -> juf Laura en juf Manouk  
Groep 6 naar voorstelling 

23 februari  Stella Nova open. De gymlessen vervallen deels.  

24 februari  Bovenbouwfeest 

25 februari  Studiedag -> alle kinderen vrij!  

28 februari t/m 4 maart  Voorjaarsvakantie  

11 maart  Unit 3: gastles Bureau Halt 
 
  



 
 

 

  
Wat doet de Jeugdtandverzorging bij u op school?  

• Gebitscontrole met uitgebreide poetsinstructie in onze Dental Car die 2x per jaar bij de 

basisschool staat.   
• Fluoridebehandeling: om het glazuur te beschermen na doorbraak van de elementen   
(daarna 1 uur niet eten, drinken of spoelen).  
• De ouders van de kinderen in groep 1 en 2 ontvangen een afspraakkaartje thuis om met hun 
kind naar de Dental Car te komen voor poetsinstructie en gebits-controle. Zij halen/ brengen zelf hun 
kind uit/ naar de klas. NB: de kinderen van groep 3 t/m 8 halen wij uit de klas voor controle, tenzij u 

heeft aangegeven er altijd bij te willen zijn.    
  
Alle behandelingen vinden plaats op afspraak in ons behandelcentrum   

• Als er uit de controle op de Dental Car blijkt dat er een behandeling nodig is, krijgt uw kind 

een afspraakdatum mee voor op ons behandelcentrum. Deze afspraak bevestigen wij per mail.   
• In groep 6 vindt er eenmalig een controle plaats op ons centrum. U wordt hiervoor samen 
met uw kind uitgenodigd. U kunt dan met de tandarts het wisselen en een eventuele beugel 

bespreken.   
• Bij een matige mondhygiëne nodigen wij de ouders en hun kind uit voor een extra   
poetsinstructie om handige tips te geven!  

Wist u dat…..  
• wij peuter- wengroepjes hebben voor kinderen en ouders vanaf 2,5  jaar. In deze 
groepjes krijgen ouders informatie over eet- en drinkmomenten, poetsen en duim en 

speengedrag.  Spelenderwijs maken de kinderen kennis met de tandarts en de tandartsstoel.  
  
• kinderen bij de Jeugdtandverzorging welkom zijn tot 18 jaar.   
  
• de kosten voor tandheelkundige behandelingen tot 18 jaar vergoed worden vanuit 

de  basiszorgverzekering.  
  

Is uw kind nog geen patiënt bij ons?   
U kunt uw kind aanmelden via onze website www.jtv-zoetermeer.nl    

of u kunt bellen naar 079 – 34 22 877.  
  
Met vriendelijke groet,  
Jeugdtandverzorging Zoetermeer   
  

http://www.jtv-zoetermeer.nl/


 
 

 

  



 
 

    


