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Activiteitenoverzicht
Datum

Groep

Activiteit

24-05

5, 5/6 en 6

Naar Aviodrome

25-05

Tijd

Koffieochtend

8.30-9.30 - gebouw
RH 919

26 en 27-05

A t/m 8

Hemelvaart leerlingen vrij

School gesloten,
kinderopvang open op
vrijdag

06-06

A t/m 8

2e Pinksterdag leerlingen vrij

School gesloten,
kinderopvang gesloten

07 t/m 17-06

3 t/m 8

Cito weken

13 t/m 17-06

A t/m 8

Feestweek

15-06

17-06

8

17-06
17-06

Reünie voor
oud-leerlingen en
oud-collega’s

19.00-21.00

Praktisch
verkeersexamen

8.30

Nieuwsbrief 13
A t/m 8

19-06

Afsluiting feestweek:
dans

tussen 14.30 en 15.30
ook voor ouders

Vaderdag

21-06

7

Ouderavond
werkweek

19.30

21-06

A t/m D, alleen groep
2

Ouderavond oudste
kleuters

19.30

22-06

A t/m 8

Studiedag, leerlingen

School gesloten,

vrij
28-06

8

29-06

kinderopvang open

Anglia uitreiking
Koffie ochtend

8.30-9.30, gebouw IB

29–06

A t/m D en 4

Kijkdag schooltuin

29-06

A t/m 8

Afsluiting thema
‘Vakantie’

01-07

8

Afscheidsavond groep
8

04-07

8

Reserve
afscheidsavond groep
8

05-07

3 t/m 8

2e rapport

08-07

A t/m 8

Margedag, leerlingen
vrij

School gesloten,
kinderopvang open

11-07 t/m 19-08

A t/m 8

Zomervakantie

School gesloten,
kinderopvang open

Nieuwe leerlingen
Naam

Groep

Asena

gr. A

Acadia

gr. 4

Ezra

gr. 5/6

11.15 - 12.30

Familiebericht

Hoera! Ali (groep 3) en Yakup (groep A) hebben er een
broertje bij. Hij heet Omer.
Romy (groep 7/8) en Lotte (groep 4) hebben er ook een
broertje bij. Hij heet Kaiy
Gefeliciteerd!

Mededelingen
Opvang
Nieuwe juf peuterspeelzaal
Voor de Meivakantie hebben we afscheid genomen van juf Ria. Juf Jill zal haar
gaan vervangen op de maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend. Juf Jill werkt al in
onderwijs en op BSO Boomhommels. Welkom op de peuterspeelzaal juf Jill.

Onderwijs
Studiereis Stockholm
Van woensdag 20 april tot en met maandag 25 april
zijn we, met een groot deel van ons team, naar
Zweden gereisd om de training 'een leergerichte
school' te volgen.
Tijdens deze reis hebben we ons verdiept in leren,
wat leren is en hoe we kunnen zien dat er geleerd
wordt in een klas.
We hebben geoefend met het stellen van leervragen
en nagedacht over verschillende manieren om kennis,
vaardigheden en begrip te ontwikkelen.
Ook hebben we een school in Stockholm bezocht, om lessen te observeren en
'leer gesprekken' te voeren met de kinderen.
We kijken terug op een geslaagde, leerzame en fijne reis, waarin we veel van en
met elkaar hebben kunnen leren.
De komende weken zullen we in de klassen ook flink gaan oefenen met wat we
hebben geleerd in Zweden. Tijdens de portfoliogesprekken heeft u hopelijk al
een beetje gehoord en gezien, hoe we met de kinderen over leren hebben
gesproken in de klas.

55-jarig bestaan van de school
De school bestaat 55 jaar en daarom hebben
we binnenkort feest. In de week van maandag
13 t/m vrijdag 17 juni vinden er verschillende
activiteiten plaats. U kunt hierbij denken aan
een gezellige opening, taart voor de kinderen,
een reünie voor oud-leerlingen en oud-collega’s,
een afsluiting door de kinderen met een
werelddans. Houdt u vrijdagmiddag tussen
14.30 - 15.30 vrij om te komen kijken naar
onze afsluiting. Meer informatie volgt later.

Voorstellen Sophie
Sinds de meivakantie ben ik werkzaam op IKC
De Eglantier. In dit stukje zou ik me dan ook
graag willen voorstellen, zodat jullie mij wat
beter leren kennen.
Ik ben Sophie en ik woon in Den Hoorn.
Afgelopen zomer ben ik afgestudeerd aan de
hogeschool als leerkracht basisonderwijs.
Lesgeven en werken met kinderen vind ik super
leuk. Dit geeft mij dan ook veel energie. Wat mij
ook veel energie geeft is sport. Ik zit op
handbal en daarnaast ga ik geregeld naar de
sportschool. De komende periode zal ik de
school beter gaan leren kennen en zal ik
ondersteunend werk bieden in verschillende
groepen. Ook ga ik invallen in klassen waar dat
nodig is.
Ik kijk er erg naar uit om de kinderen, de ouders/ verzorgers en de school beter
te leren kennen!
Tot snel!

Opbrengst internationale markt
De internationale markt was een groot succes. We zijn bij
de kraampjes veel te weten gekomen over de verschillende
culturen, we hebben in het restaurant kennis kunnen maken
met verschillende gerechten uit allerlei landen en er werd
gedanst met veel enthousiasme. Helaas werkte de
muziekinstallatie niet altijd goed mee, maar het weer
daarentegen wel. Het was een prachtige middag. De markt
was druk bezocht en de sfeer gezellig.

Mede door de hulp van vele ouders konden we deze markt tot een succes maken.
Met het verkopen van lekkere hapjes in het restaurant en de verkoop van de
lootjes hebben we het
volgende bedrag opgehaald:
1367,17 euro. Dit bedrag
wordt besteed aan de
werkweek van groep 8.
We willen iedereen
bedanken die heeft
meegeholpen om de
internationale markt tot
een succes te maken.

Honing te koop
Er is weer honing te koop van onze bijen.
Een klein potje kost 4 euro en een groot potje kost 6
euro. Er mag een potje per familie gekocht worden. Zo
geven we zoveel mogelijk mensen de kans om honing te
kunnen kopen.

Verlof
Soms krijgen we vragen of is er verwarring over verlof.
Onderstaand stukje geeft u meer duidelijkheid. Dit is
ook te vinden in onze schoolgids.
Behalve bij ziekte is het niet toegestaan onderwijstijd te
verzuimen. Extra verlof voor vakanties is dus niet
geoorloofd. Kinderen hebben 13 weken vakantie. U heeft
voldoende tijd om dan gezamenlijk vakantie te vieren. Er
is slechts één uitzondering, namelijk als één van beide
ouders geen van de schoolvakanties weg kan. Er moet dan
wel een werkgeversverklaring worden overlegd. De
directie is verplicht deze regels te volgen en bij overtreding dit door te geven
aan de leerplichtambtenaar.
U kunt voor een kind, bij gewichtige omstandigheden, bijvoorbeeld een
verhuizing, religieuze feestdagen, een huwelijk van een familielid of een jubileum

een verlofdag aanvragen. Formulieren ‘verzoek om vrijstelling schoolbezoek’ kunt
u downloaden van de website: Verlof | IKC De Eglantier
Een aanvraagformulier dient minimaal een maand voor het gewenste verlof bij de
integraal schoolleider te zijn ingeleverd. U krijgt binnen veertien dagen
antwoord op uw verzoek.
Extra vakantieverlof in de eerste twee schoolweken na de schoolvakantie is nooit
toegestaan. Ongeoorloofd verzuim moet worden doorgegeven aan de
leerplichtambtenaar.

Gezocht
We zijn op zoek naar iemand die eind van de ochtend/
begin van de middag de toiletten bij ons op school schoon
wil maken. Zeker nu met het Coronavirus is het belangrijk
dat alles extra schoon is. U krijgt een kleine bijdrage voor
het schoonmaken. Heeft u tijd en zin of kent u iemand
stuur dan een mail naar n.sheikholeslam@eglantierdelft.nl.

Ouders gezocht voor de MR
Melchior van der Veen en Derk van Veen
zitten nu drie jaar in de MR en hun termijn
loopt deze zomer af. Er komen dus weer
verkiezingen om nieuwe kandidaten te
kiezen voor de volgende termijn van drie
jaar. Beide MR leden stellen zich
beschikbaar voor een volgende termijn.
Wanneer er slechts twee kandidaten zijn,
zullen er geen verkiezingen worden
gehouden, maar zijn de kandidaten direct
gekozen.
De MR - medezeggenschapsraad - bestaande uit personeelsleden en
ouders/verzorgers denkt mee, beslist mee en houdt toezicht op ontwikkelingen
op school. Als MR-lid ben je een kritische gesprekspartner van de directie. Deze
rol is wettelijk vastgelegd, de directie mag geen grote wijzigingen doorvoeren
zonder toestemming van de MR. Maar ook kleinere onderwerpen passeren de
revue, zoals de laatste ontwikkelingen met betrekking tot formatie
(personeelstekort), de schoolgids, is de informatie op de website compleet e.d.
Belangrijk is ook dat zorgen en vragen vanuit ouders/verzorgers op de agenda
komen en besproken worden met personeel en directie. Vergaderingen vinden 1x
per 6 weken plaats, dit schooljaar op de dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.
Het maakt niet uit of je pas dit jaar een kind op De Eglantier hebt, of al jaren
verbonden bent aan de school. Als je mee wilt praten en vooral ook mee wilt

beslissen, stel jezelf dan kandidaat door een e-mail te sturen naar
mr@eglantierdelft.nl

Sportdag
Afgelopen woensdag hadden we een
geweldige sportdag.
De kinderen hebben genoten, het weer
zat mee en we hadden veel hulp van
ouders, overblijfkrachten, studenten
en uiteraard onze collega’s.
Meester Gijs had fantastische spellen
geregeld.
We willen iedereen bedanken die zijn
steentje heeft bijgedragen.

