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Activiteitenoverzicht
Datum

Groep

Activiteit

19 en 20-04

8

Eindtoets Route 8

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

Koffieochtend

8.30-9.30 op
IB-gebouw

20-04

Tijd

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.

13-05

A t/m 8

Startpunt thema
‘Vakantie’ Vakantiebeurs

16 t/m 20-05

A t/m 8

Portfoliogesprekken

18-05

A t/m 8

Sportdag

20-05
25-05
25-05

14.00 - 16.00
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A t/m 8

Reserve sportdag
Koffieochtend

8.30-9.30 - gebouw

RH 919
26 en 27-05

A t/m 8

Hemelvaart leerlingen vrij

School gesloten,
kinderopvang open

Nieuwe leerlingen

Naam

Groep

Kiki

gr. B

Asya

gr. D

Familiebericht

Hoera! Metehan (groep D) en Umay (groep C) hebben een
broertje. Zijn naam is Timur.
Yusuf (groep 8) heeft ook een broertje gekregen. Hij heet
Asaf.
Allemaal gefeliciteerd.

Mededelingen
Opvang
Ouders mogen weer naar binnen
Vanaf maandag 11 april mogen de ouders van zowel het kinderdagverblijf,
peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang weer binnenkomen in ons
kindcentrum. De ouders kunnen nu afscheid nemen tot aan de deur van hun groep.

Pensioen Ria
Juf Ria van de peuterspeelzaal gaat met pensioen.
Vrijdag 22 april zal haar laatste werkdag zijn.
We bedanken juf Ria voor al haar jaren inzet en
wensen haar een fijn en welverdiende pensioen
toe!

Meivakantie
De meivakantie komt er bijna aan. De medewerkers van de buitenschoolse opvang
zijn er al helemaal klaar voor. Ze hebben weer een nieuw programma neergezet
met verschillende soorten activiteiten. Van knutselen activiteiten tot aan
beweegactiviteiten. En zelfs een verrassingsuitje naar ……..

Onderwijs
Uitstapje naar Geitenboerderij ‘t Geertje
Tijdens ons EY IPC thema over huis- en boerderijdieren hebben de kleuters met
de bus een uitstapje gemaakt naar
geitenboerderij Geertje. Hier
konden we de dieren en de gang van
zaken in het echt bewonderen.
Het was een geslaagde dag met een
uitgebreid programma. We hebben
een rondleiding gehad op de
boerderij waar we van alles geleerd
hebben over de geiten en de
varkens, we zijn in de kaasmakerij
geweest, we mochten de lammetjes
een flesje geven en op de pony
rijden. Ook hebben we een
spelletjescircuit gedaan en tussen

de middag pannenkoeken gegeten. In de middag volgden er nog een speurtocht en
een lekker ijsje.
Onze busreis is mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage aan de ouderraad. Het
programma op de boerderij is gefinancierd door de school.
Ook hadden we deze dag veel hulp van ouders die allemaal een groepje kinderen
hebben begeleid.
Iedereen bedankt voor deze geslaagde dag.

Narcissen Actie
De narcissen zijn woensdag uitgedeeld. We
hadden ook veel hulp op school met het verdelen
van de narcissen. Alle ouders die geholpen
hebben willen we hartelijk bedanken! Ook
bedankt namens De Vrienden van De Eglantier.
Van de opbrengst organiseren we een leuke
feestdag voor alle kinderen van de school. We
hebben ook nog een vraag van de tuinman. Als de
narcissen zijn uitgebloeid kunt u de bolletjes
weer aan uw kind mee naar school geven. De
tuinman plaats deze bolletjes dan weer in de tuin, rondom school.
We hopen dat iedereen er veel plezier van heeft.
Succes met uitdelen.
Stockholm
Woensdag 20 april gaan er 25 medewerkers van IKC De
Eglantier naar Stockholm voor een studiereis. We laten
ons 4 dagen bijscholen.
Het onderwerp is leren, wat is een learning focus
school. Ook bezoeken wij 1 dag een internationale
school in Stockholm.
We kijken uit naar deze reis die wij al twee keer
hebben moeten uitstellen. We zullen u na de reis laten
weten hoe het is geweest.

Woordenschatjes bij de kleuters
Tijdens de extra woordenschatlessen heeft een aantal
kleuters deze periode veel activiteiten rondom de
boerderij gedaan Zelf slagroom schudden was wel heel
bijzonder.
Heel veel woorden en zinnen worden tijdens deze lessen
aangeboden en herhaald. Veel praten is het doel. Dit kunt
u spelenderwijs thuis ook met uw kind doen.

Juf Ria met pensioen
Juf Ria gaat met pensioen. haar laatste werkdag is 22 april. Afgelopen
donderdag is ze verrast door een aantal collega’s met een ontbijt. toen ze bij
school kwam werd ze opgewacht door al haar peuters, ouders en ook de
kleutergroepen stonden haar op te wachten. Vele kleuters hebben ook bij juf Ria
in de peutergroep gezeten. Na een gezellige dag met veel cadeautjes dacht juf
ria naar huis te gaan. Maar er was nog een verrassing. Aan het eind van de
middag was er nog een receptie waar collega’s, maar ook oud-collega’s Ria een
welverdiend pensioen kwamen wensen.
Ria, geniet ervan. We gaan je zeker missen, maar je hebt het meer dan verdiend!

Fusie Librijn scholen in Tanthof
Heeft u het al gehoord of gelezen? Twee Librijn
scholen in Tanthof gaan fuseren. De Simon
Carmiggelt en De Eglantier Tanthof gaan per 1
augustus 2022 onder 1 naam verder.
We kijken uit naar de nieuwe naam en het nieuwe
concept.
Het schoolnummer van De Eglantier Tanthof verhuist naar De Delftse
Daltonschool. Deze school krijgt hierdoor een nieuwe naam, namelijk, Eglantier
Buiten.
Binnenkort zal de nieuwe naam en het nieuwe logo bekend gemaakt worden.
De school zal wel het Daltononderwijs voortzetten.

Korfbal excelsior

