Voor u ligt de kalender van Integraal Kind Centrum De Eglantier.
De naam zal verder in deze kalender als IKC of IKC De Eglantier worden geschreven.

Samen met de IKC gids (deel A) bevat de kalender (deel B) alle informatie over
het IKC. In deze kalender vindt u een uitgebreide beschrijving van de diensten die
het IKC u en uw kind(eren) te bieden heeft: onderwijs en kinderopvang van 0 tot
en met 12 jaar.
Op het IKC leren en werken kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en
ouder(s)/verzorger(s) samen.
In de kalender vindt u praktische informatie van IKC De Eglantier en wat u van
ons als IKC mag verwachten. Bijvoorbeeld: hoe wij omgaan met verlof, uitstapjes
en alle belangrijke data.
Overal waar u in deze kalender ouder(s) leest, kunt u ook verzorger(s) lezen.

We wensen u veel plezier bij het lezen en gebruiken van de IKC-kalender.

IKC De Eglantier in het kort
IKC De Eglantier bestaat uit een samenwerking tussen Stichting

wordt voor ouders de combinatie van arbeid en zorg eenvoudiger

Librijn Openbaar Onderwijs en kinderopvang Morgen.

van 7.30 tot 18.30 uur.

Librijn is verantwoordelijk voor openbaar primair onderwijs in

Wij staan voor een optimale opvoeding en passend onderwijs voor elk kind. Wij doen dit door een samenhangend aanbod

Delft en Rijswijk.
Kinderopvang Morgen is er voor kinderen van 6 weken tot en

met doorgaande ontwikkellijnen aan te bieden dat gebaseerd

met 12 jaar op een groot aantal locaties in Rijswijk, Den Haag,

is op het International Primary Curriculum (IPC) en Tweetalig

het Westland en Delft. Op IKC De Eglantier is een kinderdagver-

Primair Onderwijs (TPO). In de kinderopvang werken we met het

blijf (KDV), peuteropvang, voorschoolse opvang (VSO), tussen-

programma Early Bird, om zo spelenderwijs kennis te maken met

schoolse opvang (TSO) en naschoolse opvang (NSO) naast het

Engels.
Het IPC is een integraal, thematisch en creatief curriculum

onderwijs aanwezig.
Op IKC De Eglantier werken we op basis van één gezamenlijk

voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar gericht op de creatieve- en

gedragen pedagogisch-onderwijskundige visie die wordt uitge-

zaakvakken. Het IPC is samengesteld gericht op het inzichtelijk

voerd door één team: Wij de wereld in! Dit doen we met elkaar

maken en verbeteren van het leren.
Het TPO is een pilot vanuit het Ministerie van Onderwijs

voor alle kinderen.
Professionals en ouders werken in het IKC samen om kinderen

waarvoor wij zijn uitgekozen om deel te nemen. Met ingang van

naar behoefte en op maat te ondersteunen in hun ontwikkeling.

het schooljaar 2022-2023 geven we in alle groepen voor

Ouders en kinderen krijgen de ruimte om eigen keuzes te maken

ongeveer 30 procent van de onderwijstijd les in het Engels.

in het gebruik van het aanbod van IKC De Eglantier. Hierdoor

IKC De Eglantier is dé plek voor onderwijs, kinderopvang, opvoeding
en ontwikkeling van kinderen van 6 weken tot en met 12 jaar. Wij
begeleiden kinderen in een veilig pedagogisch klimaat tot het worden
van wereldburgers door persoonlijke vaardigheden aan te bieden.

Wij de Wereld in!

Handelingsgericht leren, coöperatieve werkvormen en doelge-

De internationale achtergrond en de relatief groene ligging

richt werken aan (individuele) leerbehoeften staan centraal in

van onze gebouwen maakt dat cultuur en natuur twee pijlers

ons (onderwijs)aanbod.

zijn waarop het IKC De Eglantier bouwt: voor, tijdens en na

Om het wereldburgerschap te benadrukken werken we

schooltijd. Dit blijkt onder andere uit de jaarlijkse toneelvoor-

naast de basisvakken, zoals rekenen en taal, met het Internatio-

stellingen, de educatieve uitstapjes, de groene schoolpleinen,

naal Primary Curriculum (IPC) en bieden we alle kinderen Engels

de schooltuintjes en de hobbykas en een breed aanbod aan

aan.

naschoolse activiteiten.

Om kinderen te leren zelf eigenaar te worden van het leer-

In IKC De Eglantier werken we samen aan een integraal

proces, werkt ieder kind in samenwerking met professional én

aanbod met veel aandacht voor doorlopende leerlijnen en

ouders aan de ontwikkeling van een persoonlijk portfolio. De

gedeelde verantwoordelijkheid voor het leren en opvoeden.

kinderen op IKC De Eglantier zijn divers in nationaliteit.

Organogram
In ons IKC staat het kind centraal dit is duidelijk te zien in onze
organisatiecirkel:

IKC-medewerkers

Manager innovatie en clusterondersteuning kinderopvang Annelies Verduin
Schoolleider 		
Yvonne den Haan (ma|di|wo|do|vr)
Leidinggevende kinderopvang
Tessa de Quelerij (ma|di|do|vr)

Leerkrachten
Groep A
Groep B
Groep C
Groep D
Groep 3
Groep 3/4
Groep 4
Groep 5
Groep 5/6
Groep 6
Groep 7
Groep 7/8
Groep 8

Juf Sandra van Karsen (wo|dovr)
Miss Caitlin Alderdice (wo|do|vr)
Meester Aad van Dam (wo|do|vr)
Juf Linde Ras (ma|di|wo)
Juf Linda Vijn (ma|di|vr)
Juf Els Harpman (ma|di|wo|do)
Juf Bianca Gerritse (ma|di|wo|do|vr)
Juf Leanne van Tol (ma|di|wo|do)
Juf Naomi van der Vlugt (ma|di|wo|do|vr)
Meester Jurgen van den Eng (ma|di|wo|do)
Juf Sophie Heijkoop (di|wo|do|vr)
Juf Anne Laarakker (ma|di|wo|do|vr)
Meester Ard Groeneveld (ma|di|wo|vr)

Vakspecialisten

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

Miss Aynslie Bodin (ma|di|)
Meester Aad van Dam (ma|di)
Miss Inbal Tzfadia (ma|di)
Miss Aynslie Bodin (do|vr)
Miss Theodora Papachristou (wo|do)
Miss Theodora Papachristou (vr)
Juf Yvonne Kaijer (wo)
Juf Suzan Luscuere (do|vr)
Miss Christine Sabol (wo)
Miss Christine Sabol (vr)
Miss Denise Komen (ma)

en Miss Denise Komen (do)

Intern Begeleider
Contactpersoon veilige school
Contactpersoon onderwijs
Vertrouwenspersoon opvang
Vakleerkracht Engels / coördinator Engels
Vakleerkracht Engels
Vakleerkracht Engels
ICT-coördinator
Taalcoördinator
Rekencoördinator
IPC-coördinator
Vakleerkracht lichamelijke opvoeding
Ondersteuning
Muziekleerkracht
Bovenbouwcoördinator onderwijs
Onderbouwcoördinator onderwijs

Juf Daniëlle Kunz (ma|di|wo|do|vr) 		
T 015 2564208
Juf Sandra van Karsen (ma|di|wo|do|vr)
T 015 2564208
Juf Daniëlle Kunz (ma|di|wo|do|vr)
Judith van der Kroon 		
T 06 29409668
Miss Marly de Geus (ma|di|do|vr)
Miss Kseniya Shkumat (di|wo|vr)
Miss Sandra Rodrigues (ma|di|do)
Juf Sandra van Karsen
Juf Paula Dinger
Meester Ard Groeneveld
Juf Linda Vijn en Miss Denise Komen
Mr Gijs van Buel (ma|di|wo)
Juf Yvonne Kaijer en Juf Louise Kleijweg
Mr Ruben Kasselman en Juf Yvonne Kaijer
Meester Ard Groeneveld
Juf Paula Dinger

Administratie
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Leerkrachtondersteuning
Conciërge IB gebouw
Leerkracht levensbeschouwing
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent

Annemiek den Os en Jose Hunnego (di)
Juf Corine Dijkshoorn (ma|di|do)
Juf Kirsty den Dulk (ma|di|do|vr)
Juf Evelien de Fijter (ma|di|wo|do)
Juf Naji Scheikholeslam (ma|di|do|vr)
Juf Djoeke Hooimeijer (vr)
Juf Rahieda Hossainkhan (ma|di|vr)
Juf Myra Chedi (ma|wo|do|vr)
Juf Petra van Leeuwen (di|wo|do)
Juf Annette Peterse (ma|di|do|vr)

Kinderopvang 0 tot 4 jaar
Peuteropvang 2 tot 4 jaar
Naschoolse opvang domein 0 tot 7 jaar
Naschoolse opvang domein 8 tot 12 jaar
Pedagoog

Astrid Koestal, Margareth van der Bulk, Carmen Bolle, Lenny Lighthart
Jill van Driel, Daan Korstanje, Patricia Duynisveld
Daan Korstanje, Sadina Dizdar
Femke Noordermeer, Jill van Driel
Yvonne Boelens

Onderwijsondersteunend personeel

Pedagogisch medewerkers kinderopvang

Vrijwilligers

Er werken veel vrijwilligers bij het IKC De Eglantier, waaronder medewerkers peuteropvang en naschoolse opvang, stagiaires,
leescoaches, medewerkers tussenschoolse opvang, de tuinman en ouders voor diverse taken.

2022
15		

16		

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Zomerschool

Zomerschool

17		

Kinderopvang OPEN

18		

19

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Zomerschool

Zomerschool

20

Laatste vakantiedag

21

34

22

23

IPC EY Ik kom je helpen
IPC MP1 (gr. 3) Nieuwe

24

26

25

Luizencontrole 1

27

Nieuwsbrief 1

groep

IPC MP1 (gr. 4)
Tijddetectieves

IPC MP2 (gr. 5/6)

28

Schilderijen, foto's en
afbeeldingen

IPC MP3 (gr 7)

Zo zien zij de wereld
IPC MP3 (gr 8) Werkweek

35

Dagelijkse activiteiten
Wanneer om 12.00 en 15.00 uur de bel gaat om naar huis te

Het IKC is geopend van 7.30 tot 18.30 uur. Bij het kinderdagverblijf
en de peuteropvang mogen ouders mee naar binnen om afscheid te

gaan, komen de kinderen zelf of met de leerkracht naar buiten. De

nemen. Bij de groepen 1 tot en met 8 van het onderwijs verwach-

kinderen van de naschoolse opvang worden na schooltijd opge-

ten we van ouders dat zij buiten voor 8.30 uur afscheid nemen. Dit

haald om naar de opvang te gaan. De leerkrachten van de groepen

bevordert de zelfstandigheid van het kind en zorgt voor een rustige

1 en 2 zien erop toe dat de kinderen opgehaald worden.
Wanneer een kind door iemand anders dan de ouders wordt

start van de lessen.
In de ochtend kunnen er korte mededelingen worden doorgegeven aan de pedagogisch medewerker of aan de leerkracht. Er is

opgehaald, moet dit ’s ochtends worden doorgegeven aan de leerkracht of de pedagogisch medewerker.

geen gelegenheid om langere gesprekken te voeren, wel kan er in
de ochtend een afspraak worden gemaakt voor een gesprek op een
ander moment.

Aanwezigheid

medewerkers wordt verwacht dat zij handelen in het

Schooltijden onderwijs

Ziek melden

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag

Mocht uw kind wegens ziekte of familieomstandig-

verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen.

heden onverwachts niet naar het IKC kunnen komen,

Hiervoor is een goede samenwerking belangrijk. Om

wilt u dit dan vóór 8.15 uur voor onderwijs doorgeven

daarvoor te zorgen, maken we ons IKC voor u zo toe-

via Schoudercom en voor de opvang via de app.

gankelijk mogelijk. De basis voor goede communicatie

8.30
13.00
woensdag
8.30

-

12.00
15.00
12.00

Afwezigheid

Openingstijden
kinderdagverblijf

dagelijks
7.30

-

18.30

peuterOPVANG

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
8.30 - 12.15
voorschoolse opvang

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
7.30 - 8.30
naschoolse opvang

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
15.00 - 18.30
woensdag
12.00

-

18.30

schoolvakanties en
schoolvrije dagen:
7.30 - 18.30
Ziek melden

belang van het kind. Wij voelen ons dan ook samen

tussen de verschillende partijen is vertrouwen, wederzijds begrip en respect. Soms is het nodig om regel-

Als uw kind, zonder melding, niet op ons IKC aan-

matiger contact tussen IKC en ouders te onderhouden.

wezig is, nemen wij rond 9 uur contact met u op. De

Dit kan de ontwikkeling van kinderen bevorderen.

afwezigheid van uw kind wordt zorgvuldig met reden

Tevens kan het nodig zijn om (extra) lesstof te oefenen

geregistreerd. De leerkracht gaat met u in gesprek als

met uw kind.

uw kind regelmatig te laat of afwezig is. In dit gesprek
worden afspraken gemaakt. Mocht de situatie niet
verbeteren na gesprekken met de leerkracht dan
nodigt de schoolleider u uit voor een vervolggesprek.
Mocht de situatie daarna nog niet verbeteren, dan

Ook van ouders verwachten we een bijdrage aan
de ontwikkeling van uw kind.
Elke ouder die zijn kind aanmeldt, gaat hiermee
het educatief partnerschap aan om medeverantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling van het kind. Het

meldt het IKC dit verzuim bij de leerplichtambtenaar.

kan fijn zijn om met andere ouders in gesprek te gaan

Vanaf 5 jaar zijn alle kinderen leerplichtig en moeten

over bijvoorbeeld schoolzaken, zaken waar je tegen-

zij alle dagen naar school.

aan loopt in de ontwikkeling van het kind of juist om

Verlof

even gezellig met andere ouders te praten. Een keer
per maand wordt er een ouderkamer georganiseerd,

U kunt voor een kind, bij gewichtige omstandigheden,

waarbij ouders op school in de gelegenheid worden

bijvoorbeeld een verhuizing, een huwelijk van een

gesteld met elkaar in gesprek te gaan.

familielid of een jubileum een verlofdag aanvragen.
Formulieren ‘verzoek om vrijstelling schoolbezoek’

Het IKC gaat ervan uit dat u aanwezig bent op
momenten dat de ontwikkeling van uw kind wordt

onderwijs

kunt u downloaden van de website. Een aanvraagfor-

besproken zoals het kennismakingsgesprek,

8.00 - 8.30 uur

mulier dient minimaal een maand voor het gewenste

rapportavonden, informatieavonden en bij de port-

verlof bij de schoolleider te zijn ingeleverd.

foliogesprekken. Aan het begin van het nieuwe

Meepraten & meehelpen

schooljaar vindt een informatieavond plaats. Daar-

IB-gebouw / TSO
t

015 256 42 08

naast worden ouderavonden over specifieke onder-

doorkiesnummer 1

Ouderbetrokkenheid

RH-gebouw

Wanneer ouders en het IKC goed samenwerken zullen

gaat u in gesprek met uw kind over zijn of haar

kinderen zich sneller thuis voelen op school en op de

leerproces.

t

015 256 42 08

doorkiesnummer 2
Ziek melden
VSO

via app

kinderopvang. Wij staan dan ook voor een educatief
partnerschap.
Van ouder(s), leerkrachten en pedagogisch

werpen georganiseerd. Tijdens portfoliogesprekken

Ook organiseren wij veel activiteiten voor de
kinderen om op verschillende manieren met vaardigheden en het verwerven van kennis bezig te zijn.

2022
29		
12.00 - 13.00 TSO IB
Ontruimingsoefening

36

30		

31

1

13.00 - 14.00
TSO IB vergadering

13.00 - 14.00
TSO RH vergadering

19.00 - 21.00
EY en MP1
Informatieavond

Groep 7 Schooltuin

5

3

2
12.00 - 13.00 TSO RH
Ontruimingsoefening

19.00 - 21.00
MP2 en MP3
Informatieavond

7

6

4

10

9

8

20.00
OR vergadering
20.00
MR vergadering

37

12

11

14

13

08.30-09.30
Koffieochtend RH

15.00 - 21.00
Groep A t/m 8
Kennismakingsgesprekken

12.00 - 17.00
Groep A t/m 8
Kennismakingsgesprekken

Schoolbrengweek
38

Schoolbrengweek

19

World Cleanup Day

Dag van de
pedagogisch
medewerker

Schoolbrengweek

Schoolbrengweek

21

20

IPC MP1 (gr. 3)
De boshut

17

16

15

Nieuwsbrief 2
15.00 - 17.00
Groep A t/m 8
Kennismakingsgesprekken

18

1e JMR bijeenkomst

Schoolbrengweek

24

23

22

Groep 3, 3/4 en 4
1e verkeersles

25

Prinsjesdag
39

27

26
Groep 8 Werkweek

Groep 8 Werkweek

28

30

29
Groep 8 Werkweek

Groep 8 Werkweek

Groep 8 Vrij

Groep 7
Laatste schooltuin

Europese dag vd taal
40

Schooltijden onderwijs

Hiervoor hebben we regelmatig de hulp van ouders

Junior medezeggenschapsraad (JMR)

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag

nodig. U kunt hierbij denken aan: technieklessen,

Uit de groepen 5 tot en met 8 worden twee klassen-

uitstapjes, verkeerslessen, sporttoernooien en de

vertegenwoordigers gekozen voor de JMR. De JMR

jaarlijkse sportdag.

houdt zich bezig met verbetering en wensen vanuit de

8.30
13.00
woensdag
8.30

-

12.00
15.00

-

12.00

Openingstijden
kinderdagverblijf

dagelijks
7.30

-

18.30

Medezeggenschapsraad (MR)

kinderen van het IKC.
Hierbij valt te denken aan speelmogelijkheden,

De MR heeft als doel: het in stand houden en verbete-

naschoolse activiteiten, boeken etc. De afgevaardig-

ren van de kwaliteit van het onderwijs en de organi-

den vergaderen regelmatig. Ze bespreken de agenda-

satie van de school.

punten weer met hun klasgenoten en worden door

Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende leden:

hen weer gevoed met informatie.

peuterOPVANG

Derk van Veen

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
8.30 - 12.15

Ronald Caris
Melchior van der Veen

Voorzitter (oudergeleding)
Lid (oudergeleding)

Ouderraad (OR)

Lid (oudergeleding)

Dit schooljaar bestaat de OR uit de volgende leden:

voorschoolse opvang

Bianca Gerritse

Lid (personeelsgeleding)

Patricia Bergenhenegouwen

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
7.30 - 8.30

Gijs van Buel

Lid (personeelsgeleding)

Danielle Vink

Louise Kleijweg

Lid (personeelsgeleding)

Carlos Simão Ferreira

naschoolse opvang

U kunt de MR bereiken via

mr@eglantierdelft.nl

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Zoraina George

Lid

Patrick Kronshorst

Lid

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
15.00 - 18.30

Gemeenschappelijk Medezeggenschaps Raad

Yvonne Kaijer

Vertegenwoordiger personeel

woensdag
12.00

In de GMR van Librijn zijn de medezeggenschapsra-

Evelien de Fijter

Vertegenwoordiger personeel

den van de verschillende scholen vertegenwoordigd.

U kunt de OR bereiken via

-

18.30

schoolvakanties en
schoolvrije dagen:
7.30 - 18.30

Onze school wordt vertegenwoordigd door Karen
Knols.

or@eglantierdelft.nl

Oudercommissie (OC)
Voor de kinderopvang is er een OC. Dit schooljaar
bestaat de OC uit: Renske van Asten.
Heeft u belangstelling en wilt u meedenken over de

IB-gebouw
TSO 	BSO IB	
Peuteropvang VSO / BSO RH
Kinderdagverblijf
t 015 256 42 08 t 015 256 42 08
t 06 294 09 623 t 06 153 51 196
t 06 153 51 196 t 06 580 23 065
RH-gebouw
t 015 256 42 08

2022
20.00
OR vergadering

08.30-09.30
Koffieochtend IB

2e JMR bijeenkomst

Studiedag
Kinderopvang OPEN

Start Kinderboekenweek.
Thema: "Gi-Ga Groen"

Dierendag
40

Nieuwsbrief 3

9

Dag van de leerkracht

20.00
MR vergadering

15

14

13

12

11

10

8

7

6

5

4

3
IPC MP3 Opgroeien

09.30 - 11.00
Open Ochtend IKC
Einde kinderboekenweek

16

Reading celebration
41

22

21

20

19

18

17

19.00
Filmavond werkweek

23

Margemiddag
Kinderopvang OPEN

42

29

28

27

26

25

24

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

30
Wintertijd
Halloween

43

31
IPC EY Tijd voor een
feestje
IPC MP1 Communicatie
en magische media
IPC MP2 Red de wereld
IPC MP3 Weer en
Klimaat

NOTITIES NOTITIES NOTITIES NOTITIES

44

Schooltijden onderwijs

kinderopvang, dan kunt u zich aanmelden bij Tessa

jes, TPO en IPC-activiteiten.

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag

de Quelerij: t.dequelerij@kinderopvangmorgen.nl of

De ouderbijdrage wordt onder andere ook besteed

oceglantier@kinderopvangmorgen.nl

aan:

8.30
13.00
woensdag
8.30

-

12.00
15.00

-

12.00

Het IKC accepteert giften van bedrijven, wanneer deze
onderwijs en de activiteiten van het bedrijf niet in

kinderdagverblijf

-

Stichting Vrienden van De Eglantier
bestemd zijn voor activiteiten anders dan het reguliere

Openingstijden

dagelijks
7.30

• Het eten en drinken en de huur van het sportveld

18.30

peuterOPVANG

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
8.30 - 12.15

strijd zijn met onze doelstellingen. De medezeggenschapsraad controleert de uitvoering van dit beleid.
Stichting Vrienden van De Eglantier Voorhof is
opgericht door ouders en leerkrachten om De Eglantier te ondersteunen bij het realiseren van projecten

		 voor de sportdag;
• De huur van de schooltuinen voor groep 6;
• De aankleding van feesten als de sinterklaas		 viering en het kerstfeest;
• Vergoeding voor de filmmaker en fotograaf die de
		 kinderen filmen en fotograferen tijdens
		 verschillende activiteiten, zoals het jaarlijkse toneel;
• Educatieve uitstapjes.
Voor alle groepen is de ouderbijdrage € 66.

voorschoolse opvang

die niet (volledig) uit de normale begroting kunnen

U kunt betalen via Stichting ouderraad De Eglantier,

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
7.30 - 8.30

worden gerealiseerd, maar die wel van groot belang

NL65 INGB 0001673458.

worden geacht voor het cultuur- en natuuronderwijs

naschoolse opvang

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
15.00 - 18.30
woensdag
12.00

-

18.30

schoolvakanties en
schoolvrije dagen:
7.30 - 18.30

op de school.
Wilt u een bijdrage doen, dan kan dit op:

Kosten kinderopvang
Kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang en

NL92 RABO 0300 5837 45 t.a.v. Stichting Vrienden

voor-en naschoolse opvang) valt onder de Wet

van De Eglantier.

kinderopvang. Voor de kinderopvang sluit u als ouder

Ouderbijdrage onderwijs

een overeenkomst af met KDV Morgen. Werkende
ouders hebben in principe recht op kinderopvangtoe-

De school vraagt een vrijwillige financiële bijdrage

slag en betalen een inkomensafhankelijke ouderbij-

voor extra voorzieningen en activiteiten naast het les-

drage.

programma. Voor het onderwijs van IKC De Eglantier
wordt een gedeelte van het geld besteed aan uitstap-

De tarieven staan op de website:
www.eglantierdelft.nl
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49
Schooltijden onderwijs

Delftpas

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag

De Delftpas is door iedereen aan te vragen, ook als je

de Delftpas de kosten voor sport en cultuur (deels)

niet in Delft woont. De Delftpas is geldig van 1 maart

bekostigen. Het Jeugdsportfonds (€ 325) en het

2022 tot en met 28 februari 2023. Met de Delftpas

Jeugdcultuurfonds (€ 450) geven een bijdrage in de

beleef je leuke activiteiten in Delft en de regio, ga je

kosten voor sport en cultuur. Deze tegemoetkoming

gratis naar de film of een museum. Heeft u een laag

kunt u afzonderlijk of beide aanvragen via de directie

inkomen, dan kunt u ook een tegemoetkoming krijgen

van de school.

8.30
13.00
woensdag
8.30

-

12.00
15.00

-

12.00

Openingstijden

voor schoolspullen en de ouderbijdrage met de Delft-

kinderdagverblijf

dagelijks
7.30

-

pas. Kijk op www.delft.nl/delftpas.

Ouders met een laag inkomen kunnen tevens met

Kijk voor meer informatie op:
www.jeugdsportfonds.nl of www.jeugdcultuurfonds.nl.

18.30

peuterOPVANG

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
8.30 - 12.15
voorschoolse opvang

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
7.30 - 8.30
naschoolse opvang

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
15.00 - 18.30
woensdag
12.00

-

18.30

schoolvakanties en
schoolvrije dagen:
7.30 - 18.30

IKC Praktische informatie
Van A tot Z
Bewegingsonderwijs
De groepen 1 en 2 gymmen of dansen in de speelzaal.

moet u dit doorgeven aan de leerkracht via Schouder-

Zij gymmen in hun ondergoed met gymschoenen.

com.

De groepen 3 tot en met 8 krijgen twee keer per

De groepen die om 8.30 uur en 13.00 uur gymnas-

week gymnastiekonderwijs in het Engels van een vak-

tiek hebben, worden op die ochtend of middag bij de

leerkracht. Gymschoenen, een gympakje of een korte

gymzaal verwacht, ze gaan niet eerst naar school.

broek met shirt is verplicht. Om veiligheidsredenen

Kinderen die gebruik maken van de voorschoolse

dragen de kinderen geen sieraden. Wat langer haar

opvang worden naar de gymzaal gebracht. De deur

moet om die reden in een staart of vlecht.

gaat om 8.20 uur en 12.50 uur open. De kinderen

Als uw kind niet mee kan doen met de gymles,

moeten om 8.30 en 13.00 startklaar staan.
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Oudjaarsdag

1
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53
Schooltijden onderwijs

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
8.30
13.00
woensdag
8.30

-

12.00
15.00

-

12.00

-

Mocht er in het IKC met uw kind een ongeluk(je)

worden. De naschoolse opvang haalt indien nood-

gebeuren, dan handelen wij als volgt:

zakelijk de kinderen om 15.00 uur op bij de gymzaal.

Communicatie
huisfotograaf van activiteiten worden zoveel mogelijk

kinderdagverblijf

18.30

digitaal verstuurd via ‘Schoudercom’ in het onderwijs
en ‘Konnect’ bij de opvang. Het is daarom belangrijk

peuterOPVANG

dat het IKC op de hoogte is van uw gegevens.

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
8.30 - 12.15

Wijzigingen kunt u doorgeven via:
directie@eglantierdelft.nl en/of

voorschoolse opvang

plaatsingen@kinderopvangmorgen.nl

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
7.30 - 8.30

Corona

naschoolse opvang

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
15.00 - 18.30
woensdag
12.00

-

18.30

schoolvakanties en
schoolvrije dagen:
7.30 - 18.30

Eerste hulp

zijn met de gymles, kunnen bij de gymzaal opgehaald

Brieven, nieuwsbrieven, films en fotoalbums van onze

Openingstijden

dagelijks
7.30

De kinderen die om 12.00 uur en 15.00 uur klaar

In maart 2020 kreeg iedereen in Nederland onver-

1 Bij kleine verwondingen behandelt één van de leer		 krachten of pedagogisch medewerkers het kind, zo
		 nodig ondersteund door één van de BedrijfsHulp		 Verleners (BHV);
2 Is het ernstiger, dan doen wij het noodzakelijke en
		 bellen de ouders;
3 Bent u bereikbaar dan kunt u samen met uw kind
		 naar de Spoedeisende Hulp;
4 Bent u niet bereikbaar dan nemen we contact op
		 met de huisartsenpost;
5 In ernstige gevallen bellen we direct de hulp		 diensten en de ouders;
6 Ongelukken worden door ons geregistreerd.

wachts te maken met COVID-19 en de gevolgen. Dit

Fietsen

betekende dat de school dicht ging en de kinderen

Vanaf groep 5 gaan de kinderen regelmatig onder

hun schoolwerk thuis moesten maken. Als IKC houden

begeleiding van de leerkracht en ouders de weg

we ons zo veel mogelijk aan de maatregelen die

op, bijvoorbeeld voor een uitstapje, schooltuin of de

vanuit de overheid en het RIVM zijn opgesteld. Mocht

verkeersles. Vanzelfsprekend moet de fiets technisch

het nodig zijn om aanpassingen in de dagelijkse gang

in orde zijn.

van zaken te maken dan brengen we u als ouder via

Op het speelplein mag niet gefietst worden. Aan

Schoudercom en de app van KDV Morgen hiervan op

het begin van het schooljaar wordt er in de klassen

de hoogte.

besproken welke kinderen er wel of niet dagelijks op
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04
Schooltijden onderwijs

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
8.30
13.00
woensdag
8.30

-

12.00
15.00

-

12.00

Openingstijden
kinderdagverblijf

dagelijks
7.30

-

18.30

de fiets naar school mogen komen.
Er is voor het IKC slechts beperkt ruimte om fietsen
te stallen. Daarom mogen alleen kinderen die op méér

Gruitdagen. Dit houdt in dat er op school alleen fruit
en/of groente in de kleine pauze gegeten wordt.
We vieren de verjaardag van uw kind in de klas en

dan een kwartier lopen van school wonen, op de

bij de kinderopvang. Natuurlijk krijgt uw kind hierbij

fiets komen of wanneer er een uitstapje met de fiets

de gelegenheid te trakteren. Een kleine hoeveelheid is

gepland staat.

hierbij gewenst en wij zijn groot voorstander van een

Als uw kind wel op de fiets naar school komt,

gezonde traktatie voor de kinderen en de leerkracht/

vragen wij u om die in het daartoe bestemde rekken

pedagogisch medewerker. Kinderen trakteren alleen

te zetten. Zorgt u ervoor dat de fiets op slot wordt

hun eigen klas en groepsleerkracht.

gezet. Het IKC is niet aansprakelijk voor beschadiging

peuterOPVANG

en/of diefstal.

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
8.30 - 12.15

Gevonden voorwerpen

Halen en brengen
De veiligheid van de kinderen staat voorop. Daarom
vragen wij om uw kinderen alleen met hoge uitzonde-

voorschoolse opvang

Gevonden voorwerpen worden op iedere locatie

ring met de auto te brengen en te halen. Wanneer dit

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
7.30 - 8.30

verzameld in speciale manden. Wij adviseren u uw

echt niet anders kan, verzoeken wij u te parkeren in de

kind geen waardevolle spullen mee te geven. Voor-

daarvoor bestemde parkeervakken, zodat het overige

werpen die niet worden opgehaald, worden minimaal

verkeer niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in

een week voor een vakantie uitgestald in de hal. Als

gevaar wordt gebracht. Bij overtredingen van het par-

ze daarna nog niet door de eigenaar zijn meegeno-

keerverbod wordt de politie gewaarschuwd. Regel-

men, schenken wij ze aan een goed doel of worden ze

matig wordt vanuit het IKC aan de politie gevraagd te

weggegooid.

surveilleren.

naschoolse opvang

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
15.00 - 18.30
woensdag
12.00

-

18.30

schoolvakanties en
schoolvrije dagen:
7.30 - 18.30

In verband met de veiligheid van de kinderen, is er

Gruiten

een inrijverbod bij de Ina Boudier-Bakkerstraat tussen

Als IKC stimuleren we gezond eten. Tijdens de pauze-

8.15-8.45 uur en 14.45-15.15 uur. Bij de Roland

hap streven wij ernaar dat kinderen gezond eten en

Holstlaan verzoeken wij u niet te stoppen voor het

drinken. Wij hebben op school vijf keer in de week
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Schooltijden onderwijs

gebouw RH. Er zijn voldoende parkeerplaatsen aan

IKC-gids

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag

de Roland Holstlaan en de Jan Campertlaan.

Het IKC heeft een IKC-gids (deel A) uitgebracht,

8.30
13.00
woensdag
8.30

-

12.00
15.00

Hoofdluis

-

12.00

Wij verzoeken u het IKC in te lichten wanneer uw kind

Openingstijden
kinderdagverblijf

dagelijks
7.30

-

18.30

Helaas komt hoofdluis bij kinderen soms voor.

waarin u kunt lezen over de doelen die we nastreven
en op welke wijze we die denken te bereiken. De gids
wordt digitaal aan de ouders verstrekt.
Eventuele vernieuwde versies kunt u vinden op de

hoofdluis heeft. Wij kunnen dan de andere ouders

website. Deze kalender (deel B) wordt jaarlijks geac-

informeren. Na elke vakantie worden per groep ouders

tualiseerd en aan alle ouders uitgereikt aan het begin

gevraagd om alle kinderen van onderwijs te contro-

van het schooljaar.

leren op hoofdluis. Wanneer er tijdens de controle bij

peuterOPVANG

uw kind hoofdluis wordt geconstateerd, wordt u door

Medicijngebruik

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
8.30 - 12.15

de leerkracht benaderd. U dient uw kind dan thuis te

Gedurende een aantal uren per dag zijn kinderen bij

behandelen (regelmatig kammen).

ons. In deze periode kan het voorkomen dat zij voor-

voorschoolse opvang

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
7.30 - 8.30
naschoolse opvang

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
15.00 - 18.30
woensdag
12.00

-

18.30

schoolvakanties en
schoolvrije dagen:
7.30 - 18.30

Huiswerk

geschreven medicijnen moeten innemen. Ook kan het
voorkomen dat kinderen pijn krijgen die op schijnbaar

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen wekelijks huiswerk

eenvoudige wijze door (meegebrachte) pijnstillers kan

mee. Het huiswerk bestaat uit het voorbereiden van

worden opgelost. Omdat medicijnen soms onver-

dictees, presentaties of een boekbespreking en het

wachte gevolgen met zich kunnen meebrengen,

maken van opdrachten.

gaan wij daar zeer zorgvuldig mee om. Medewerkers

De leerkracht geeft per week tenminste één toets

dienen kinderen geen (lichte) medicijnen toe, mits

op. In de groepen 7 en 8 hebben de kinderen een

ouders hier schriftelijk om verzoeken, de medewerkers

agenda om de toetsen en het huiswerk te noteren om

instructie hebben gehad en afspraken vastgelegd

te kunnen plannen. Wanneer uw kind gebruik maakt

zijn. Medewerkers van het IKC zijn niet aansprakelijk

van de naschoolse opvang is er huiswerkbegeleiding

voor de eventuele bijwerkingen/ gevolgen die kunnen

mogelijk.

optreden als gevolg van het door haar personeel toe-
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20
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23
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Onderwijs
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Week Openbaar
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12
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Groep 6 Fietsen naar
schooltuin oefenen

29

30

Groep 8
Theorie examen
verkeer

31
Nieuwsbrief 10

13

Schooltijden onderwijs

gediende geneesmiddel/ medische handeling of het

denken aan een typecursus, gitaar leren spelen of

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag

vergeten van het toedienen van het geneesmiddel.

yogalessen. In de loop van het schooljaar ontvangt u

8.30
13.00
woensdag
8.30

-

12.00
15.00

-

12.00

De leerkrachten en pedagogisch medewerkers

hierover meer informatie en kunt u uw kind inschrij

geven kinderen dus alleen medicijnen, wanneer er een

ven. Voor de naschoolse activiteiten worden externen

getekende verklaring van ouders en/of behandelend

ingehuurd door het IKC, de activiteiten zijn de verant-

arts is.

woordelijkheid van het IKC.

Openingstijden

Mobiele telefoon

Protocol

kinderdagverblijf

In het IKC is het gebruik van mobiele telefoons

Binnen het IKC zijn er protocollen opgesteld. Denk

verboden. Mochten er calamiteiten of berichten voor

hierbij aan een protocol huiselijk geweld, gedrag,

peuterOPVANG

uw kind zijn dan kunt uw kind bereiken via het IKC

fietsen, luizen, pedagogisch plan van aanpak en

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
8.30 - 12.15

telefoonnummer. Wij kunnen ons voorstellen dat u

rouw. De protocollen zijn in te zien, na afspraak, bij de

graag uw kind een telefoon meegeeft naar school.

directie.

dagelijks
7.30

-

18.30

voorschoolse opvang

Als kinderen een mobiele telefoon meenemen dan

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
7.30 - 8.30

de schooltas of wordt ingeleverd bij de leerkracht. De

naschoolse opvang

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
15.00 - 18.30
woensdag
12.00

-

18.30

schoolvakanties en
schoolvrije dagen:
7.30 - 18.30

blijft de telefoon tijdens schooltijd (uitgeschakeld) in

Het rapport van de onderwijsinspectie en het
GGD-rapport zijn te vinden op onze website.

leerkracht bewaart de telefoon tijdens schooltijd op

Rapporten

een veilige plek.

Bij de opvang en in de kleutergroepen krijgen de

De school is niet aansprakelijk bij vermissing, diefstal of schade aan de telefoon.

Naschoolse activiteiten

kinderen geen rapport. De kinderen worden tijdens
het spel geobserveerd naar aanleiding van de ‘KIJK!’
ontwikkelingslijnen. De ontwikkelingslijnen worden
als uitgangspunt gebruikt voor het jaarlijkse ouder-

De kinderen worden in de gelegenheid gesteld om

gesprek. Bij de opvang worden er contactgesprekken

aan verschillende naschoolse activiteiten mee te

gehouden.

doen. Er worden enkele cursussen aangeboden op het
gebied van muziek, techniek en cultuur. U kunt hierbij

In de groepen 1 tot en met 8 vindt er rond september een kennismakingsgesprek plaats. In het kennis-
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NOTITIE S

NOTITIE S

NOTITIE S 		

17
Schooltijden onderwijs

makingsgesprek bespreken we a.d.h.v. een lijst onder-

• het plegen van vernielingen en/of diefstal;

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag

werpen als: werkhouding, wat doet een kind graag

• regelmatig te laat op school komen.

8.30
13.00
woensdag
8.30

-

12.00
15.00

-

12.00

worden, samen met uw dochter of zoon, eventueel
afspraken gemaakt. In februari is het eerste rapportgesprek en in juli ontvangt u het tweede rapport.
Daarnaast kunt u natuurlijk na schooltijd voor

Openingstijden

informatie terecht bij de leerkracht(en). Het is prettig

kinderdagverblijf

dagelijks
7.30

buiten schooltijd en de talenten van uw kind. Hierover

wanneer u daarvoor een afspraak maakt. Ook kunnen

Onder handelingsverlegenheid vanuit de school
verstaan wij:
De situatie die is ontstaan wanneer de school in
het algemeen geen verantwoord, adequaat antwoord
(meer) kan geven op de specifieke instructie- en
onderwijsbehoefte) van een kind.
Schorsing betekent ontzegging van toegang tot de

leerkrachten het initiatief nemen voor een gesprek

school voor een dag.

Schorsing en verwijdering

wordt van school. In alle gevallen zal hoor en weder-

In samenspraak met Stichting Librijn heeft het IKC

hoor worden toegepast. Het bevoegd gezag wordt in

voorschoolse opvang

duidelijke regels opgesteld voor schorsing en ver-

de procedure betrokken. Definitieve verwijdering kan

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
7.30 - 8.30

wijdering in geval van ontoelaatbaar gedrag van

pas plaatsvinden als de directie van de school ervoor

kinderen en/of ouder(s) en bij handelingsverlegenheid

gezorgd heeft dat een andere school of instelling

vanuit de school.

bereid is het kind toe te laten, met een maximale ter-

-

18.30

peuterOPVANG

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
8.30 - 12.15

naschoolse opvang

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
15.00 - 18.30
woensdag
12.00

-

18.30

schoolvakanties en
schoolvrije dagen:
7.30 - 18.30

Wij hanteren hiervoor een gedragsprotocol. Dit
protocol is terug te vinden op onze website. Onder
ontoelaatbaar gedrag verstaan wij:

Verwijdering betekent dat het kind uitgeschreven

mijn van acht weken.
Dit schorsing- en verwijderingsbeleid is ook van
toepassing, wanneer ouder(s) agressief en intimide-

• niet willen luisteren;

rend gedrag vertonen naar andere ouder(s), leer-

• weigeren deel te nemen aan activiteiten;

krachten, directie en/of kinderen van de school. In

• een grote mond hebben of brutaal zijn; beledigen,

geval van wetsovertredingen betrekken wij als IKC te

discrimineren, vloeken, schelden, bedreigen;

allen tijde de politie.

• vechten, slaan en schoppen;
• pesten;
IB-gebouw
TSO 	BSO IB	
Peuteropvang VSO / BSO RH
Kinderdagverblijf
t 015 256 42 08 t 015 256 42 08
t 06 294 09 623 t 06 153 51 196
t 06 153 51 196 t 06 580 23 065
RH-gebouw
t 015 256 42 08
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Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

1		

2		

6

7

Dodenherdenking
18

20.00
OR vergadering

13

12

11

10

9

8

IPC EY Wat een
water!
IPC MP1 Onze wereld
IPC MP2 Jong en Oud
IPC MP3 Op de kermis

Bevrijdingsdag

Luizencontrole

6e JMR bijeenkomst

Groep 1 en 2
2e verkeersles

14
Moederdag

19

Portfoliogesprekken

19

18

17

16

15

Kinderopvang DICHT

Sportdag

20

Kinderopvang OPEN

21

Golden Tenloop
Hemelvaartsdag
20

23

22

26

25

24
Reserve Sportdag

Studiedag

08.30-09.30
Koffieochtend RH919

Kinderopvang OPEN

27

Nieuwsbrief 12

28
1e Pinksterdag

21

30

29

31

2e Pinsterdag

NOTITIESNOTITIES

Kinderopvang DICHT

22
Schooltijden onderwijs

Speelplein

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag

Tijdens de middagpauze (12.00 tot 13.00 uur) is het

blijven doet u ’s morgens telefonisch tussen 8.00 en

plein bestemd voor overblijfkinderen. De overige

11.00 uur bij de TSO-coördinator, conciërge juf Naji of

kinderen mogen om 12.45 uur het plein op bij het

door vóór 11.00 uur een e-mail te sturen naar:

IB-gebouw en om 12.55 uur bij het RH-gebouw. Na

tso@eglantierdelft.nl

8.30
13.00
woensdag
8.30

-

12.00
15.00

-

12.00

opvang.

Openingstijden

Op het IB-gebouw mogen ook kinderen die geen

kinderdagverblijf

dagelijks
7.30

schooltijd wordt het plein gebruikt door de naschoolse

gebruik maken van de kinderopvang op het plein

Aanmelden en afmelden voor incidenteel over-

Indien u geïnteresseerd bent in een rol van
overblijfmedewerker kunt u zich aanmelden bij de
TSO-coördinator.

spelen. We verwachten hierbij dat ze zich aan de

Uitstapje

peuterOPVANG

buitenspeel regels houden. Op het RH-gebouw is het

Bij de meeste IPC-thema’s proberen we een educa-

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
8.30 - 12.15

plein ook na schooltijd in gebruik van de kinderopvang

tief uitstapje te maken. Dit wordt van tevoren aan

en mag hier niet na schooltijd vrij worden gespeeld.

ouder(s) kenbaar gemaakt via Schoudercom

-

18.30

voorschoolse opvang

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
7.30 - 8.30
naschoolse opvang

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
15.00 - 18.30
woensdag
12.00

-

18.30

schoolvakanties en
schoolvrije dagen:
7.30 - 18.30

Eén keer per 2 jaar organiseren we een uitstapje

Tussenschoolse opvang

met de bus. Daarnaast schakelen wij bij uitstapjes

De meeste kinderen blijven tussen de middag over.

regelmatig de hulp van ouders in. Ouders die kinderen

Tijdens het overblijven kunnen de kinderen tussen

per auto vervoeren, dienen te beschikken over een

12.00 en 13.00 uur lunchen en spelen, onder begelei-

inzittendenverzekering en over veiligheidsgordels, ook

ding van overblijfmedewerkers. De organisatie van de

achterin. Kinderen tot 1,35 m. moeten bij voorkeur

tussenschoolse opvang wordt verzorgd door school. U

in een goedgekeurd kinderzitje worden vervoerd. De

betaalt via automatische incasso de overblijfkosten.

wet maakt uitzonderingen voor incidenteel vervoer

Voor de incidentele overblijf geldt het tarief van:

door anderen dan de ouders. Kinderen tot 1,35 m.

€ 3,- per keer/per kind en € 1,60 bij een abonnement/

mogen echter niet zonder goedgekeurd kinderzitje

per dag/per kind. De kosten van incidenteel overblijven

op de voorstoel worden vervoerd. Wij houden ons

worden twee keer per jaar verrekend, in januari en in

daarmee aan de richtlijnen voor het veilig vervoeren.

september.
IB-gebouw
TSO 	BSO IB	
Peuteropvang VSO / BSO RH
Kinderdagverblijf
t 015 256 42 08 t 015 256 42 08
t 06 294 09 623 t 06 153 51 196
t 06 153 51 196 t 06 580 23 065
RH-gebouw
t 015 256 42 08
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Dag van de TSO
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7

6

5

19.30
MR vergadering

Citoweek 1

8

10

9

09.30 - 11.00
Open Ochtend IKC

11

23

13

12

19.30
Groep 7 Ouderavond
Werkweek
19.30
Ouderavond
oudste kleuters (gr 2)

Citoweek 2

24

20

19

20.00
OR vergadering

14

15

17

16
Nieuwsbrief 13

Studiedag
Kinderopvang OPEN

18
Vaderdag

21

22

08.30-09.30
Koffieochtend IB

23

24

7e JMR bijeenkomst

Kijkdag schooltuin

25

25

27

26

28

29

Groep 8
Anglia-uitreiking

30
Groep 8
Afscheidsavond

26
Schooltijden onderwijs

In het geval van vervoer door andere ouder(s) vragen

vangt u informatie over de inhoud van de werkweek

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag

wij u om aan uw kind een kinderverhoging/stoeltje

en de kosten van € 120,-.

8.30
13.00
woensdag
8.30

-

12.00
15.00

-

12.00

(indien aanwezig) mee te geven voor gebruik bij het

De werkweek vindt plaats in het Natuurvrienden-

vervoer tijdens het uitstapje. Veel uitstapjes kunnen

huis De Bosbeek in Bennekom. Het programma is

alleen doorgaan met de hulp van ouder(s). Probeert

zeer gevarieerd en sluit aan bij de lesstof uit groep 8.

u hiervoor tijd vrij te maken? De opvang gebruikt een

Er worden onder meer uitstapjes op de fiets gemaakt

protocol voor uitstapjes, dit kunt u navragen bij de

naar het Kröller-Müller museum, Airborne Museum,

pedagogisch medewerkers.

openlucht museum en gaan we op wildsafari.

Verzekering

Zindelijkheid

peuterOPVANG

IKC De Eglantier heeft een collectieve ongevallen-

Wij gaan er vanuit dat kinderen die naar de basis-

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
8.30 - 12.15

verzekering afgesloten voor alle kinderen, medewer-

school gaan zindelijk zijn. Dat kinderen in de kleuter-

kers, vrijwilligers en helpende ouders. Deze verzeke-

leeftijd soms een ‘ongelukje’ hebben is normaal, geeft

voorschoolse opvang

ring is geldig gedurende IKC-tijden en voor alle door

u dan ook reservekleding mee.

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
7.30 - 8.30

en uitstapjes. Op beschadigde persoonlijke eigendom-

is, zullen we samen met u een oplossing proberen te

men, zoals fietsen, kledingstukken en brillen, is deze

vinden. Als school verschonen we alleen kinderen bij

maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
15.00 - 18.30

verzekering niet van toepassing. Hiervoor dient men

een incidenteel ongelukje.

woensdag
12.00

Werkweek

Openingstijden
kinderdagverblijf

dagelijks
7.30

-

18.30

naschoolse opvang

-

18.30

schoolvakanties en
schoolvrije dagen:
7.30 - 18.30

de school georganiseerde activiteiten, zoals werkweek

Als uw kind om medische redenen niet zindelijk

zelf een W.A.-verzekering af te sluiten.

In groep 8 gaan de kinderen vier dagen op werkweek.
Tijdens de informatieavond en een speciale voorlichtingsbijeenkomst voorafgaand aan deze week ont-

IB-gebouw
TSO 	BSO IB	
Peuteropvang VSO / BSO RH
Kinderdagverblijf
t 015 256 42 08 t 015 256 42 08
t 06 294 09 623 t 06 153 51 196
t 06 153 51 196 t 06 580 23 065
RH-gebouw
t 015 256 42 08
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Groep 8
Reserve afscheidsavond

Groep 8
vrij

7

6

5

4
Groep 8
vrij

Groep 8
vrij

Margedag

Tweede rapportage

Kinderopvang OPEN

19.30
MR vergadering
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11

8

Nieuwsbrief 14

9

13

12

14

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

15

16

27

17

18

21

20

19

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN
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23

28

24

25

28

27

26

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

29

30

29

31
Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN
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Handige (e-mail)adressen en telefoonnummers
Integraal Kindcentrum De Eglantier Voorhof
Basisschool | Kinderopvang 			

Basisschool | Peuterspeelzaal | Kinderopvang

IB-gebouw domein 7-12 jaar			RH-gebouw domein 0-7 jaar
Ina Boudier-Bakkerstraat 2			

Roland Holstlaan 917-919

2624 NX Delft			

2624 KE Delft

t 015 256 42 08 (doorkiesnummer 1)

t 015 256 42 08 (doorkiesnummer 2)

e directie@eglantierdelft.nl			

i www.eglantierdelft.nl

iban NL16 RABO 0301 8075 07. Librijn De Eglantier
Tussen Schoolse Opvang			

Peuteropvang

E tso@eglantierdelft.nl			

t 06 153 51 196

t 015 256 42 08 (doorkiesnummer 1)

E eglantierpeuteropvang@kinderopvangmorgen.nl

BSO IB Domein 7 t/m 12 jaar			

Kinderdagverblijf

t 06 294 09 623			

t 06 580 23 065

E eglantier1@kinderopvangmorgen.nl

E eglantierkdv@kinderopvangmorgen.nl

					

VSO/BSO RH

					

t 06 153 51 196

					

E eglantier3@kinderopvangmorgen.nl

					

Stichting Librijn openbaar onderwijs

Kinderopvang Morgen

Postbus 121 			

Postbus 593

2600 AC Delft			

2280 AN Rijswijk

t 015 251 22 80			

t 070 792 01 00

Bezoekadres: Gebouw Mercurius			Bezoekadres:
Papsouwselaan 119d			

Martin Campslaan 3

2624 AK Delft			

2286 SB Rijswijk

i www.librijn.nl			

e info@kinderopvangmorgen.nl

					i	www.kinderopvangmorgen.nl
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Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN
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Zomervakantie

Zomervakantie
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Kinderopvang OPEN
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Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN

Kinderopvang OPEN
Laatste dag van de
Zomervakantie

33
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Eerste dag na
zomervakantie

27
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vervolg handige (e-mail)adressen en telefoonnummers
Vertrouwenspersoon Librijn			

Vertrouwenspersoon kinderopvang Morgen

Mevr. Cissy van Eede (via onderwijsadvies Gouda)

Mevr. Judith v.d. Kraan

t 079 - 3295607 			

t 070 792 01 14

e c.vaneede@onderwijsadvies.nl			

e jvanderKraan@kinderopvangmorgen.nl

Landelijke Klachtencommissie (LKC)
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Bezoekadres: Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
Utrecht
E info@onderwijsgeschillen.nl
I www.onderwijsgeschillen.nl
T 030 280 95 90

Vereniging Openbaar Onderwijs
Beleidsadviseur medezeggenschap en openbaar onderwijs
t 036 533 15 00 (voor dringende zaken buiten kantoortijden: 06 472 52 765)
E info@voo.nl
I www.voo.nl

IKC De Eglantier Voorhof
IB-Gebouw
Ina Boudier-Bakkerstraat 2
2624 NX Delft

(015) 256 42 08

RH-Gebouw
Roland Holstlaan 917 - 919
2624 KE Delft

(015) 256 42
55 08
77

directie@eglantierdelft.nl
www.eglantierdelft.nl
Librijn - De Eglantier

NL16 RABO 0301 8075 07

activiteitenkalender

2022
2017 - 2018
2023

