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Kinderen ophalen bij RH 917 en RH 919

Bij de RH gebouwen is het tijdens het ophalen van de kinderen om 15.00 erg

druk. Er ontstaan onoverzichtelijke situaties waardoor het voor de leerkrachten

erg moeilijk is om te overzien wie er opgehaald is en wie niet. We willen u erop

wijzen dat wij met de kinderen in een rij oversteken en voor de flat die

tegenover de school staat de kinderen naar de ouders sturen. De ruimte voor de

flat gebruiken we om met de kinderen en hun leerkrachten te staan, zodat we ze

vanaf daar naar de ouders kunnen sturen. We verzoeken u dan ook vriendelijk om

niet op het plein voor de school te gaan staan, niet op de gekleurde hekjes te

gaan zitten en ook niet op het stuk voor de flat te gaan staan. We kunnen op

deze manier niet veilig oversteken en het resulteert erin dat we vaak midden op

de straat moeten stoppen, omdat we niet verder kunnen. Vandaar ook dat het

stuk voor de flat bedoeld is voor de leerkrachten met de kinderen. Het is dan al

erg vol met 6 klassen en hun leerkrachten. U kunt verderop op de stoep wachten

en we sturen uw kind naar u toe. Maak even oogcontact of zwaai even, zodat we

beiden weten dat we elkaar gezien hebben voordat we de kinderen sturen.

Iedereen wil zijn/ haar kind weer veilig mee naar huis kunnen nemen en de

leerkrachten willen ieder kind veilig weer naar hun ouders sturen.

We vertrouwen erop dat iedereen hier rekening mee houdt.

Rookvrije schoolpleinen

Naast een (verkeers)veilige situatie rondom de

schoolgebouwen hechten we ook veel waarde aan een gezonde

omgeving. Daarom willen we u eraan helpen herinneren dat

onze schoolpleinen rookvrij zijn. Wanneer u uw kind brengt/

haalt, wilt u dan niet roken op onze pleinen of in de buurt van

onze school. Zo houden we het gezond voor alle kinderen en

geven we het goede voorbeeld.
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Nieuwe mensen stellen zich voor

Dit schooljaar verwelkomen we drie nieuwe collega's.

Juf Aynslie gaat werken in groep A en groep D, juf

Inbal gaat werken in groep C en juf Leanne gaat

werken in groep 5. We wensen hen veel plezier en

succes dit schooljaar.

Hieronder stellen zij zichzelf voor.

Juf Aynslie

Beste ouders/verzorgers

Mijn naam is Aynslie Anderson-Bodin. Ik kom uit Zuid-Afrika en ben opgegroeid

in de stad Durban.

Daar heb ik gestudeerd voor leerkracht basisonderwijs en op een school

gewerkt, voordat ik naar Nederland verhuisde.

Een jaar geleden ben ik hierheen verhuisd en heb ik in

een kinderdagverblijf gewerkt, voordat ik werd

aangenomen als Leraar Engels voor groep A en D voor

2022-2023.

Ik ben zo benieuwd naar wat het jaar zal brengen. Ik

kan niet wachten om uw kinderen te leren kennen en

nauw met ze samen te werken. Mijn doel voor dit

schooljaar is om het curriculum en het leren op een

holistische manier te omhelzen, terwijl ik de leerlingen

belangrijke waarden en vaardigheden bijbreng.

U kunt mij vinden in groep A op maandag en dinsdag en

in groep D op donderdag en vrijdag.

Juf Inbal

Hallo, mijn naam is Inbal en ik kom uit Israël. Ik ben getrouwd met mijn beste

vriend en ben moeder van drie energieke en lieve jongens.

Ik heb psychologie gestudeerd, evenals ouderbegeleiding en creatieve opvoeding

voor jonge kinderen aan de universiteit van Tel Aviv, Israël.

De laatste acht jaar was ik kleuteronderwijzeres aan de internationale school

van Gent, België.  Daar werkte ik met kinderen van over de hele wereld, wat voor

mij een geweldige ervaring was.

In mijn vrije tijd hou ik van reizen, piano spelen en naar muziek luisteren. Ik hou

van fietsen, schilderen en naar het strand gaan.

Ik ben erg enthousiast om dit schooljaar met uw kinderen te werken. We hebben

al een paar dagen samen gewerkt en het was erg leuk!



Juf Leanne

Beste ouders/ verzorgers,

Mijn naam is Leanne van Tol, 25 jaar en sinds een

paar weken inwoner van Delft. De afgelopen drie

jaar heb ik met veel plezier in Rotterdam gewerkt.

Daar heb ik lesgegeven aan groep 3 t/m 5. Naast

mijn werk vind ik het leuk om gezellig uitstapjes

te maken met mijn vriend of vriendinnen, te

sporten en een goed boek te lezen.

Het komende schooljaar ben ik van maandag tot en

met donderdag te vinden bij groep 5. Op de

vrijdag volg ik een opleiding om mij verder te

ontwikkelen binnen het onderwijs.

Ik kijk er naar uit om op De Eglantier te werken!

Persoonsgegevens

Tijdens de informatieavond zullen we u vragen om uw gegevens te controleren,

zodat we ten allen tijden u goed kunnen bereiken.

Wilt u zelf ook uw gegevens in Schoudercom controleren en zonodig aanpassen?

AVG

Als kinderen bij ons starten vragen wij u om aan te geven of wij foto's van uw

kind mogen plaatsen op de website, in de nieuwsbrief of in schoudercom.

Wanneer hier wijzigingen in wilt doorgeven kunt u dit doen door middel van een

bericht te sturen naar: j.hunnego@eglantierdelft.nl (onze administratief

medewerker).

Mini-bieb

Wie wil voor één of beide gebouwen van IKC De

Eglantier een nieuwe mini-bieb maken?

Onze kastjes zijn oud en beschadigd en bovendien te

klein. Materialen worden uiteraard vergoed door school.

Of heeft u een handige kennis of familielid die voor ons

zo'n mini-bieb kan maken? Of wilt u ons misschien

sponsoren, zodat wij een nieuwe kunnen kopen?

U kunt contact opnemen met y.kaijer@librijn.nl

Naschoolse activiteiten

Eind september willen wij weer nieuwe naschoolse

activiteiten aanbieden. Wij huren daarvoor

externe docenten in. Maar u als ouder kan ons ook

helpen!



Heeft u een leuke hobby of beheerst u een techniek? Dansen, breien, koken,

timmeren, ballonnen vouwen, fotograferen, eenvoudig programmeren, techniek.,

een natuurwandeling maken...etc, etc

Als u het leuk vindt om na schooltijd met een (klein) groepje kinderen een aantal

keren samen te komen om zo'n activiteit te doen, meld u dan aan via

y.kaijer@librijn.nl

U mag zelf de dag kiezen, het aantal kinderen, aantal

lessen etc. Kosten van materialen worden vergoed.

Thema "Wie kan je helpen?"

Binnenkort gaan de kleuters werken over het thema "Wie

kan je helpen?" Het gaat over de hulpdiensten, zoals de

brandweer, de politie, de ambulance, etc.

Kent iemand een brandweerman-vrouw, ambulance

medewerk(st)er, politieagent(e), etc. die tijdens ons thema

op school in uniform wil komen vertellen over zijn/ haar

werk. Liefst met voertuig.

Kent u iemand neemt u dan contact op met de groepsleerkracht van uw kind.

Wij horen graag van u.

Gezocht

Op RH 917 zijn we op zoek naar witte plantenpotten. Heeft u

thuis nog potten die u niet gebruikt of weg wilt doen? Wij zijn

er blij mee.

Groep D is op zoek naar een stukje groen/ blauw/ grijs zeil van

ongeveer 150 cm x 75 cm. Wie heeft er thuis nog een stukje zeil

over waar niets mee gedaan wordt?

Heeft u een paar puntschoenen, hoge hakken, een hoed, lange handschoenen, een

zonnebril, een leuke tas....voor in onze huishoeken op de

kleuterafdeling dan krijgen wij dit graag van u om mee te spelen.

Heeft u een brandweerhelm, brandweerauto.......dan kunnen we dit

goed gebruiken in de kleutergroepen voor ons nieuwe thema.

Judolessen

In de tweede en de derde week krijgen de kleuters weer

judolessen van Lars Gouweleeuw. Hij komt deze 2 weken op

dinsdag en donderdag judolessen geven. Onze ervaring is dat

de kinderen dit over het algemeen erg leuk vinden en het is



zeer goed voor de sociale en motorische ontwikkeling. Wilt u er rekening mee

houden dat de kinderen met lang haar hun haar in een staart/ vlecht of knot

hebben en dat oorbellen en sieraden die dag niet handig zijn.

Rabobank Club SupportBent u klant van de

Rabobank?Stemt u dan ook op ons? Stichting

Vrienden Van De Eglantier. Stichting

Vrienden van De Eglantier is in 2014

opgericht door ouders en leerkrachten om De

Eglantier te ondersteunen bij het realiseren

van projecten die niet (volledig) uit de

normale begroting kunnen worden gerealiseerd, maar die wel van groot belang

worden geacht voor het Cultuur- en Natuuronderwijs in ons onderwijs.

Ons doel: Daar zit muziek in.

Onze enthousiaste muziekleerkrachten willen het muzieklokaal nog beter

inrichten om het muziekonderwijs op onze school nog leuker te maken voor al

onze leerlingen. Denk aan veel verschillende muziekinstrumenten. Denk ook aan

uitgedaagd worden om muziek te maken met een externe musicus of te dansen

met een danser/ dansgroep tijdens een dansles. Daar zit muziek in!

U stemt toch ook?!

"De Vuurvogel"

Wij hebben op IKC De Eglantier al jaren

een mooie traditie: in september bezoeken

wij een voorstelling voor kinderen in De

Doelen in Rotterdam, die begeleid wordt

door het Rotterdams Philharmonisch

Orkest!

Door de Corona is dit bezoek niet mogelijk

geweest, maar dit jaar gaan wij weer!

We gaan naar de voorstelling

"De Vuurvogel", op zondagmiddag 18 september om 15.00 uur.

Hoe gaat het in zijn werk:

Kaarten voor kinderen kosten € 12,50, maar voor volwassenen hebben wij bij De

Doelen met korting kaarten kunnen krijgen, nl € 21,50 ipv € 28,00.

Ouders en kinderen schrijven zich in voor kaarten via y.kaijer@librijn.nl



( vermeld duidelijk de naam van uw kind, de groep, aantal kind-kaarten en aantal

volwassen-kaarten)

Als u  kaarten bestelt doen wij de bestelling bij De Doelen en krijgen de

leerlingen die meegaan een aantal lessen over de voorstelling. Zij worden zo

voorbereid op het verhaal, de muziek, het bezoek etc.

U ontvangt na betaling de kaarten en wij zien elkaar in Rotterdam ( ieder reist

op eigen gelegenheid, maar als u alleen voor uw kind een kaart koopt kunnen we

samen per trein reizen!)

Er zijn nog een beperkt aantal kaarten ( veel ouders hebben al via de oproep in

de mail gereageerd), dus wacht niet te lang met bestellen!

U kunt bestellen tot vrijdag 2 september.

Als uw financiële situatie niet toelaat dat u tickets kunt kopen, maar u wilt wel

tickets voor uw kind kopen, neem dan contact op via y.kaijer@librijn.nl. Er

bestaan fondsen waaruit gezinnen geholpen worden met sport en culturele zaken.

Wij helpen u dan verder.


