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Activiteitenoverzicht
Datum

Groep

27-03

Activiteit

Tijd

Zomertijd

Klok uur vooruit

28-03

6

Fietsen naar
schooltuin oefenen
(fiets mee)

29-03

8

Theorie examen
verkeer

30-03

Koffieochtend RH
919

30-03

2, 4, 6 en 8

Start schooltuin

11-04

3, 3/4 en 4

Toneelavond

12-04

B en C

Toneelavond

13-04

A en D

Toneelavond

13-04

3, 3/4 en 4

2e Verkeersles

13-04

8

Eindtoets Route 8

14-04

8

Eindtoets Route 8

14-04

8

Angliatoets

14-04

8.30-9.30
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15-04

A t/m 8

Goede Vrijdag,
leerlingen vrij

School gesloten,
kinderopvang wel
open

18-04

A t/m 8

2e Paasdag, leerlingen
vrij

School gesloten,
kinderopvang ook
gesloten

20-04

Koffieochtend

8.30-9.30 op
IB-gebouw

21 en 22-04

A t/m 8

Studiedag, kinderen
vrij

School gesloten,
kinderopvang wel
open

25-04 t/m 06-05

A t/m 8

Meivakantie

School gesloten,
kinderopvang wel
open, behalve op
27-04 (Koningsdag)

09-05

A t/m 8

School begint weer

Nieuwe leerlingen
Naam

Groep

Safae

gr. C

Somaya

gr. B

Neda

gr. A

Iiliad

gr. C

Bahir

gr. D

Opvang-/ schoolverlaters
Naam

Groep

Bin-Minh

gr. C

Binh-phu

gr. 5

Minha

gr. C

Mededelingen
Opvang
Meivakantie
De medewerkers van de BSO zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor
het vakantieprogramma voor de meivakantie. Wat het thema deze vakantie
wordt, houden we nog even geheim.
Jaarlijkse GGD Controle
Op dinsdag 22 maart 2022 kwam bij zowel het kinderdagverblijf,
peuterspeelzaal en BSO Weidehommels de jaarlijkse GGD controle. Er is
gekeken hoe het in de groepen gaat. We wachten nu het inspectierapport af.

Onderwijs
Voorleeswedstrijd
Op zaterdag 19 februari heeft onze
school-voorleeskampioen Simone Uccelli, uit groep ⅞,
meegedaan aan de Delftse voorrondes van de Nationale
Voorleeswedstrijd. Alle deelnemers waren een beetje
nerveus, maar tijdens het voorlezen was daar niets van
te merken. het niveau lag erg hoog, wat het voor de jury
best moeilijk maakte. Simone heeft heel goed
voorgelezen, maar helaas mocht hij niet door naar de
volgende ronde. Ondanks dat was het een gezellige dag
en kregen alle deelnemers een medaille en een boek van
de burgemeester van Delft. Goed gedaan Simone! Een
ervaring om nooit te vergeten.

Gezocht
Heeft u nog oude onderbroeken en broeken van uw kind (maat 128/
134) die u niet meer gebruikt? Groep 4 kan deze goed gebruiken voor
noodgevallen. U kunt ze inleveren bij juf Louise en juf Suzan.

NL Doet
Zaterdagochtend 12 maart hebben heel veel vrijwilligers
geholpen met NL Doet bij onze schoolgebouwen.
Twee gigantische bergen houtsnippers werden weggewerkt,
maar ook heel veel klusjes in en rond school.
Bedankt allemaal voor al het werk!

Narcissen actie
De narcissen actie is een groot succes. De kinderen hebben 4042
narcissen potjes verkocht. Hiermee hebben ze 1850 euro voor het
feest van ons 55-jarig bestaan verdiend. Heel goed gedaan!

Paddentrek
In samenwerking met de Papaver heeft
onze school meegedaan met de
Paddentrek. Vele ouders en kinderen
hebben enthousiast meegeholpen om de
padden veilig naar de overkant van de
weg te brengen.

Koffieochtend
Woensdag 30 maart om 8.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar.
We gaan weer met ouders in gesprek. KOmt u ook, de locatie is RH
919.

Studiereis Stockholm
Het gaat gebeuren!!! Het team van IKC De
Eglantier gaat woensdagavond 20 april op reis
naar Stockholm met 25 medewerkers. De
voorbereidingen worden op dit moment
getroffen. Deze reis zouden we in april 2020
gaan maken, maar door corona kon deze niet
door gaan. Een jaar later in april 2021 kon
het nogmaals niet door gaan. We zijn dus
enorm blij dat we nu wel gaan. In deze week
zullen we ons focussen op een “learning
school”. Er komt een cursusleider vanuit
Engeland ons scholen. Ook zullen we tijdens
deze reis een tweetalige basisschool
bezoeken. We houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen. Voor u en uw kind betekent dit dat op woensdag 20 april de
meivakantie om 12 uur gaat beginnen.
Media Ukkie dagen
Vanaf 26 maart gaan de Media Ukkie
dagen van start.
Het is belangrijk om aandacht te
besteden aan mediawijsheid. Zelfs bij
de allerjongste kinderen.
Vragen als: Kun je een kind alleen met
een tablet, tv, smartphone of boekje
laten spelen of is samen beter? Hoe
begeleid je een kind stap voor stap in
de ‘digitale wereld’? Hoe zet je media
in, zodat een kind er ook iets van leert
en sprongen maakt? En hoe maak je
keuzes die aansluiten op de
ontwikkeling van het kind?
Via onderstaande links kom je hierover meer te weten.
Handige links
spelend leren (fijne informatie over digitale media voor 2 tot 4 jarigen)

media diamant (een betrouwbare wegwijzer in veilig en slim gebruik van (digitale)
media
mediawijsheid
poster om uit te printen en op te hangen (Als de QR-code scant kom je op
handige tips voor thuis)
Via onderstaand elinks vindt u flyers in andere talen.
Pools
Turks
Arabisch
Engels

Kindertuinen
Op een kindertuin maken kinderen
kennis met de natuur en met ons
voedsel.
1,5 uur per week, van april t/m
oktober. Tuinieren doe je met je
hoofd, hart
en handen. Wat een geweldige
belevenis om samen met andere
kinderen het
volledige proces van zaaien tot oogsten
tot een smakelijk einde te brengen.
Die zelfgekweekte wortel en radijs wil
je natuurlijk graag proeven. Geen
betere plek dan een moestuin om die
ontdekkingstocht te starten. Zonder
regenwormen geen losse grond waar de
plantenwortels zo van houden en
zonder
bijen geen pompoen! Naast
natuureducatie organiseren we nog
veel meer leuke
activiteiten, zoals bijvoorbeeld,
kruidenboter maken, pizza bakken en
een
lampionnenoptocht als afsluiting van het seizoen. Genoeg voor onvergetelijke
middagen op de tuin van april tot november. Voor meer info en aanmelden,
kijk op www.kindertuinendelft.nl.

