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Nieuwsbrief 12 
schooljaar 2018-2019 - 29 mei 2019 

 

Activiteitenoverzicht 

 

Datum  Groep  Activiteit  Tijd 

29-05  3, 3/4 en 4  Toneelavond   

30 en 31-05  A t/m 8  Hemelvaart - school 

gesloten (opvang 

gesloten op 30 mei, 

maar open op 31 mei) 

 

06-06    Dag van de Overblijf   

10-06  A t/m 8  2e pinksterdag - 

school gesloten 

(opvang ook dicht) 

 

11-06  A t/m 8  Studiedag, alle 

leerlingen vrij (opvang 

wel open) 

 

13-06  6 en 7  Kijkdag Swim2Play  9.30-10.30: gr. 7 

10.30-11.30: gr. 6 

16-06    Vaderdag   

17 t/m 21-06  A t/m 8  Avond vierdaagse   

20-06  A t/m 8  Portfoliogesprekken  15.00-16.00 

21-06    Nieuwsbrief 13   

24-06  7, 7/8  Informatieavond 

werkweek 

 

26-06  A t/m 8  Studiedag, alle 

leerlingen vrij (opvang 

wel open) 

 

03-07  C, D, 4  Kijkmiddag schooltuin  12.00-12.30 
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09-07  gr. 2  Informatieavond 

leesmethode in groep 

3 

19.30-20.30 

 

 

Verjaardagen 

 

 

Datum  Naam  Groep 

29-05  Sage  gr. 5 

31-05  Esmee  gr. 6 

02-06  Chris 

Dean 

Annisa 

Sem 

gr. 5/6 

gr. 7 

gr. 7 

gr. 7/8 

03-06  Denny 

Duke 

gr. 3 

gr. 6 

04-06  Zidan  gr. C 

07-06  Iman  gr. 6 

09-06  Omer  gr. 7/8 

10-06  Jadae  gr. D 

11-06  Liam 

Beyda 

gr. C 

gr. 8 

12-06  Nora  gr. 7/8 

13-06  Roxy  gr. 3 

15-06  Wadie  gr. 3/4 

16-06  Ahmed  gr. 7 

17-06  Matthijs  gr. 5 

19-06  Sam  gr. 5 

20-06  Ensar 

Veysel 

gr. B 

gr. 7 

 

 

 

 

 

 



 

Familieberichten 

 

Hoera! Oud-leerling Axel, Linde uit groep 7/8 en Abel uit groep 5 

hebben een broertje gekregen. Hij heet Bram. Gefeliciteerd 

allemaal! 

 

 

 

Mededelingen 

 

 

Informatieavond 

Op dinsdagavond 9 juli van 19.30u - 20.30u wordt er 

een informatieavond georganiseerd voor de ouders/ 

verzorgers van de kinderen uit groep 2. Deze avond 

wordt u geïnformeerd over de leesmethode in groep 

3 en de manier waarop kinderen leren lezen. Meer 

informatie over deze avond volgt later. 

 

 

 

Gezocht 

Wie heeft er thuis een oud fototoestel dat weg mag. De 

kinderen in de kleutergroepen zijn er blij mee. 

 

 

 

Gezocht 

Schoenendozen met een losse deksel om mee te knutselen. Heeft u nog wat 

over? U kunt deze inleveren bij juf Linde van groep D. 

 

Portfoliogesprekken 

De afgelopen tijd zijn de kinderen weer druk in de weer geweest met 

verschillende IPC thema’s. Bent u ook nieuwsgierig wat 

uw kind geleerd heeft? Kom naar een van de portfolio 

gespreksmiddagen om met uw kind de portfoliomap te 

bekijken en in gesprek te gaan over de dingen die 

geleerd zijn, zaken die uw kind nog graag wil leren of 

dingen die uw kind graag wil verbeteren. 

De portfoliogesprekken zijn op donderdag 20 juni. Let 

op: in de jaarkalender staat 6 juni vermeld. Dit klopt 

niet. Tussen 15.00 en 16.00 kunt u binnen komen om met 

uw kind een portfoliogesprek te voeren. 

 

 

 

 

 

 



 

SponsorKliks  

Heeft u een verjaardagscadeautje nodig? Een boek, de volgende 

vakantie boeken? Een keertje uit eten? Nieuwe schoenen? 

Gebruik dan SponsorKliks! 

Met SponsorKliks kunt u nu zelf een financiële bijdrage leveren aan 

Vrienden van De Eglantier, zonder dat het u een cent kost. 

Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via 

SponsorKliks.nl wordt gedaan en 75% van deze commissie wordt op onze 

bankrekening gestort. Of u nu rechtstreeks naar bijv. Bol.com gaat of u gaat via 

SponsorKliks naar de site van Bol.com, u betaalt hetzelfde. 

Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteeert 

onze school hier direct van. Ook bij elke restaurantreservering of 

pizzabestelling ontvangen wij geld. Dus ga voor de volgende online aankoop langs 

onze website en gebruik SponsorKliks.  

http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=5258 

 

 

Incident 

Maart jl. hebben wij u via een brief op de hoogte gesteld van een incident in de 

middenbouw. 

We kunnen u melden dat het onderzoek nog gaande is. We houden u op de hoogte 

als we u meer kunnen en mogen vertellen. 

 

Cito’s 

De komende weken vinden er Citotoetsen plaats. Alle 

groepen in de school werken op dezelfde tijden aan de 

toetsen, zodat er rust in de school is en iedereen 

ongestoord aan de Cito’s kan werken. Wilt u hier ook 

rekening mee houden met het plannen van een 

doktersbezoek, tandartsbezoek, etc. 

 

Avondvierdaagse 

Wilt u uw kind nog opgeven voor de avondvierdaagse? Dit kan nog t/m vrijdag 7 

juni. Vul het formulier in en stop dit samen met het geld in een envelop. 

Inleveren kan bij de leerkracht. 
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