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Activiteitenoverzicht

Datum Groep Activiteit Tijd

20-06 Vaderdag

22-06 7 Ouderavond (online) 19:30u

23-06 A t/m 8 Studiedag, alle

kinderen vrij

School gesloten,

opvang wel open

28-06 8 Verkeersexamen

29-06 2 Ouderavond oudste

kleuters (online)

20:00u

30-06 2, 4 Kijkmiddag schooltuin

09-07 8 Afscheidsavond gr. 8

13-07 3 t/m 8 Tweede rapport

15-07 Nieuwsbrief 13

16-07 A t/m 8 Margedag, kinderen

vrij

School gesloten,

opvang wel open

19-07 t/m 27-08 A t/m 8 Zomervakantie School gesloten,

opvang wel open
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30-08 A t/m 8 Eerste schooldag

nieuwe schooljaar

Nieuwe leerlingen

Naam Groep

Arjen gr. A

Eleysa gr. B

Andrew gr. C

Rahend gr. D

Sheja gr. D

Mededelingen

Opvang

Nieuwe naam voor onze kinderopvang

De Stichting Rijswijkse Kinderopvang heeft

zijn  naam veranderd in Kinderopvang

Morgen.

Waarom een nieuwe naam? Dat kunt u in

onderstaand stukje lezen.

Morgen wil dat de beste kinderopvang voor

iedereen bereikbaar is. Zodat kinderen vandaag en in de toekomst alle kansen

hebben om zich te ontwikkelen. Daarom zetten we ons in voor goede

kinderopvang en ontwikkeling van de kinderen. Zo gaan we vandaag op weg naar



een mooier morgen en met eerlijke kansen voor alle kinderen. Dat is wat ons

inspireert en dit weerspiegelt in onze nieuwe naam.

Morgen is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie, zonder winstoogmerk.

Met een lokaal hart. Samen met scholen, gemeenten en andere organisaties in

het netwerk rondom kinderen ontwikkelt Morgen oplossingen op maat. Onder de

koepelorganisatie Morgen vallen verschillende kinderopvang merken met

vestigingen in Den Haag, Rijswijk, Delft en Westland.

Nieuwsgierig? Neem een kijkje op onze nieuwe website

www.kinderopvangmorgen.nl

Kleding gezocht

Heeft u oude kinderkleding of kinderkleding die te

klein is geworden, wij houden ons graag aanbevolen.

Denk hierbij aan oude broeken en t-shirts die wij

kunnen gebruiken als kinderen een ongelukje hebben

gehad of vies of nat zijn geworden door het spelen op

de BSO. Deze kleding kunt u afgeven op het RH gebouw

of het IB gebouw.

Aanmelden Zomervakantie

Sinds vorige week kunt u zich aanmelden voor de

zomervakantie op de BSO. Meld uw kind graag zo snel

mogelijk aan zodat de pedagogisch medewerkers

kunnen beginnen met het organiseren van de vakantie

activiteiten. Er staat al een aantal fantastische

activiteiten op de planning, dus wacht niet te lang en

meld uw kind aan via de ouder app.

Zwemkleding

Met dit warme weer spelen wij veel met water. Hierdoor is

het handig om altijd een tas met zwemkleding en een

handdoek mee te nemen, zodat we altijd met water kunnen

spelen. We hebben een bak op de BSO staan waarin we de

tassen met zwemkleding  kunnen doen. Vergeet niet de naam

op de tas te zetten zodat er geen onduidelijkheid ontstaat

van wie welke zwembroek is.

http://www.kinderopvangmorgen.nl/


GGD op bezoek bij de Weidehommels

De GGD komt jaarlijks op bezoek om te controleren of wij als kinderopvang ons

werk naar behoren uitvoeren. Ook dit jaar zijn ze weer bij ons langs gekomen op

de BSO op het RH-gebouw. Dit is allemaal goed verlopen en de GGD had enkel

een paar kleine puntjes waar wij snel op hebben geanticipeerd. Verder zag het er

super uit en de GGD was erg tevreden.

Ontruimingsoefening

We hebben weer onze jaarlijkse ontruimingsoefening

gedaan en die is ontzettend goed verlopen. Complimenten

voor het personeel en natuurlijk de kinderen.

Onderwijs

Landelijke eindtoets: Route 8

Er was dit jaar weer heel wat te doen rondom de landelijke

eindtoets.

Eén ding stond vast: Dit schooljaar moest de eindtoets

doorgaan!

Tijdens het thuiswerken en in de quarantaineperiode hadden de

leerlingen van groep 8 uitstekend doorgewerkt.

(Daar hebben we de leerlingen een groot compliment voor gegeven!)

Voor de aanloop naar de eindtoets was het dus alleen een kwestie van de puntjes

op de i.

Toen kwam de eindtoets.

We begonnen met een storing van de website van Route 8.

Maar ook daar maakten we ons geen zorgen om.

Ruim een uur later dan gepland startten we met de eindtoets.

Daarna was het wachten op de uitslag.

Dit duurde langer dan in andere jaren, omdat men goed in kaart wilde hebben wat

de invloed van 2x een lockdown was geweest.

Uiteindelijk is de normering aangepast, want de

landelijke score was op alle verschillende

eindtoetsen lager.

Maar hoe zat het dan bij ons op IKC De

Eglantier...

Het landelijk gemiddelde van Route 8 was dit

schooljaar 208.



Onze groep 8 heeft een gemiddelde score van 209,9 behaald.

Als we leerlingen die korter dan 2 jaar in Nederland zijn en naar de Kopklas gaan

er af halen (dat mogen we doen), is de score 211,1.

U begrijpt, we zijn supertrots op de leerlingen van groep 8.

Anglia success

This year it was the 9th year that group 8 took part in the

Anglia exam.

So time to reflect and celebrate what we have achieved.

Throughout the years we have increased the amount of English

lessons/lessons in English that the children receive. This is

reflected in the results group 8 achieved. In two years our

first TPO students will be in group 8.

level 2013 2015

before

TPO

2017 2019 2021

First step 1

junior 2 3

primary 16 7 3

Preliminar

y (A1)

6 16 10 8

elementar

y  (A2)

2 19 8 10

Pre

intermedia

te (A2+)

2 7 22 14

Intermedi

ate (B1)

6 12

Advanced

(B2)

3 14 5

Did you know that primary is the expected level of group 8 after the minimum of

two years English that all Dutch schools must provide.

That B2 level is often taken at tweetalig VWO in the second year.

That B1 is the expected level for the first TPO students, in 2023.

Ouderavond groep 2

Op dinsdagavond 29 juni vindt er een online

ouderavond plaats voor de ouders/

verzorgers van de kinderen die nu in groep 2

zitten. Deze avond geven we u informatie

over het leren lezen in groep 3. Ook leggen



we uit hoe we tot de keuzes zijn gekomen om kinderen in groep 3 of 3/4 te

plaatsen. De avond start om 20:00u. U krijgt nog een link toegestuurd om in te

loggen.

Formatie komend schooljaar

We zijn druk bezig om de formatie voor komend schooljaar rond te krijgen.

Zodra alles rond is wordt u op de hoogte gebracht. Op dit moment hebben we

nog een vacature voor de onderbouw. Kent u iemand die hier geschikt voor zou

zijn? Laat het ons weten. Via onderstaande link komt u bij de vacature:

leerkracht voor een onderbouw (24-40 uur) met kennis van de Engelse taal!

Vakantieroosters

De vakantieroosters voor schooljaar

2021-2022 kunt u vinden op onze website via

onderstaande link:

https://www.eglantierdelft.nl/integraal-kindcentrum/openingstijden

Flyers

U kunt naar beneden scrollen voor flyers met leuke, sportieve en leerzame

activiteiten.

https://librijn.nl/vacatures/leerkracht-voor-een-onderbouw-(24-40-uur)-met-kennis-van-de-engelse-taal!
https://www.eglantierdelft.nl/integraal-kindcentrum/openingstijden













