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Activiteitenoverzicht
Datum

Groep

Activiteit

24-06

7, 7/8

Informatieavond
werkweek

26-06

A t/m 8

Studiedag, alle
leerlingen vrij (opvang
wel open)

28-08

A t/m D

Speelgoed van school
mee naar huis om
schoon te maken

01-07

A t/m D

Speelgoed van school
schoon en droog
terug brengen.

03-07

C (alleen gr. 2), D, 4

Kijkmiddag schooltuin

03-07

Ouders/ verzorgers

Ouder/ verzorger
koffieochtend

09-07

7/8, 8

Anglia graduation
ceremony (group 8)

10-07

Ouders/ verzorgers

Ouder/ verzorger
koffieochtend

12-07
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12-07

7/8, 8

Afscheidsavond groep
8

16-07

3 t/m 7

Rapport mee

19-07

A t/m 8

Margedag, leerlingen

Tijd

12.00-12.30

14.30 (Alle groepen
en ouders uitgenodigd
om deze ceremonie
bij te wonen)

vrij (opvang wel open)
22-07 t/m 30-08

A t/m 8

Zomervakantie

02-09

A t/m 8

Start nieuw
schooljaar

Verjaardagen
Datum

Naam

Groep

21-06

Yvolinho

gr. 5

22-06

Maik

gr. 6

23-06

Ali

gr. 4

24-06

Daniel
Tabitha
Abigail

gr. 4
gr. 5
gr. 8

25-06

Maher

gr. A

29-06

Amy

gr. 3

01-07

Roos

gr. 5

03-07

Ebubekir

gr. 8

04-07

Aasiyah
Dina

gr. D
gr. 7/8

05-07

Surabhi

gr. 3

06-07

Rahand

gr. 3/4

09-07

Linde

gr. 7/8

10-07

Defne
Janou
Hevin

gr. A
gr. 3/4
gr. 8

Nieuwe leerlingen
Naam

Groep

Lalee

gr. A

Violet

gr. A

Rechelle

gr. B

Mededelingen
Schoonmaken...
Wat gaat de tijd toch snel. Het schooljaar zit er
weer bijna op. De grote schoonmaak komt er weer
aan....Vrijdag 28 juni krijgen alle kleuters
speelgoed mee naar huis om thuis schoon te maken.
Maandag 1 juli willen wij dit graag weer schoon en
droog terug hebben. Vele handen maken licht werk.
Schooltuin
Woensdag 3 juli kunnen de schooltuintjes van 12.00 tot 12.30 uur bewonderd
worden aan de I.B.Bakkerstraat van de leerlingen van de groepen 2 en 4. De
kinderen hebben de afgelopen maanden hard gewerkt onder begeleiding van
meester Peter de tuinman en met hulp van de leerlingen van groep 8. Mooi om te
zien hoe de oudste leerlingen van de school de jongste leerlingen helpen. Samen
onkruid wieden, aardappelen poten, uien, andijvie en sla planten, radijsjes
zaaien.....
De tuintjes liggen er prachtig bij. U komt toch ook samen met uw kind naar zijn/
haar tuintje kijken.

Oudste kleuters en groep 3
De oudste kleuters zijn op bezoek geweest in
groep 3. Ze gaan komende weken nog
verschillende keren naar groep 3 in gebouw 919.
We bekijken samen het gebouw, het nieuwe
lokaal, we gaan een groep 3 'werkje' doen.
Allemaal leuke activiteiten om alvast een idee te
krijgen voor het nieuwe schooljaar.
Ouderavond voor de ouders van de leerlingen van groep 2
Zoals u weet is er dinsdagavond 9 juli een ouderavond voor de
ouder(s)/verzorger(s) van de oudste kleuters (groep 2 leerlingen).
Op deze avond zullen Juf Linda en Juf Paula informatie geven over het leren
lezen in groep 3.
U bent vanaf 19.15 uur welkom op het RH gebouw 919 voor
een kopje koffie of thee. We starten om 19.30 uur en het
duurt tot ongeveer 20.30 uur.
Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht(en) van uw
kind.
Graag tot dan!
Anglia Graduation 2019 and Cake
Competition
On 9th July at one o’clock, group 8 will be having a cake
competition! Who can make the most delicious and most
beautiful cake?
At quarter to two the group 8 graduates will have a high tea
to celebrate their anglia achievements. During
this event group 8 will be able to taste a cake
from the competition and enjoy a traditional english scone.
At half past two the afternoon will end with our traditional
Anglia graduation ceremony. Weather permitting this will be for
the whole school and parents are very welcome to join us at the
IB building playground.

Schoenen, hoofddeksels, kleding, etc. gezocht
De kleutergroepen zijn op zoek naar hoge
hakschoenen of andere leuke schoenen,
hoofddeksels, dierenkleding of andere
verkleedkleren, etc. Wie heeft er nog iets en
gebruikt het niet meer? De kleuters spelen er graag
mee.

Formatie
We zijn druk bezig met de formatie voor het komende schooljaar. De laatste
stukjes van deze, ieder jaar weer, enorme puzzel moeten nog gelegd worden. We
hopen binnen 2 weken meer te weten. U wordt uiteraard zo spoedig mogelijk op
de hoogte gesteld.
Keurmerk VVTO
Vijf jaar geleden heeft onze school voor het
eerst het keurmerk vroeg vreemdentalen
onderwijs (vvto) ontvangen. Hiermee heeft de
school laten zien dat de Engelse lessen en de
opzet met betrekking tot internationalisering
voldoen aan de landelijke standaard die
hiervoor is ontwikkeld. Op maandag 15 april
werd onze school opnieuw bezocht door Early
Bird, om te zien of we ons keurmerk mogen houden. Met grote trots kunnen we u
vertellen, dat we onszelf nog steeds een erkende vvto-school mogen noemen.
Tijdens het bezoek is nogmaals gebleken dat de lessen en de opzet van ons vroeg
vreemdetalenonderwijs kwalitatief goed zijn en dat wij zonder enige twijfel
voldoen aan de landelijke standaard vvto. Wij zijn ontzettend trots op onze
leerkrachten en op onze leerlingen voor het behalen van dit prachtige resultaat!
Koffie-/theeochtend voor ouders/verzorgers
Na twee succesvolle koffieochtenden ben ik verheugd mede te delen dat er op
woensdag, 3 en woensdag 10 juli 2019, wederom een inloopochtend zal zijn voor
ouders en verzorgers. Deze ochtend vindt plaats in de peuterspeelzaal. Gezien
de weersvoorspellingen zal er naast koffie en thee ook limonade beschikbaar
zijn.
Aangezien we tot de zomervakantie niet ver vooruit kunnen plannen vanwege
lopend overleg over het gebruik van de peuterspeelzaal, zijn dit vooralsnog de
data die we hebben. Houd de nieuwsbrief en SchouderCom in de gaten voor
updates voor de zomervakantie.
De planning voor het nieuwe schooljaar is dat er wel iedere twee weken een
koffie-/theeochtend gehouden zal worden, deze zullen ook op de schoolkalender
staan.
Voor nu, welkom allemaal op woensdag 3 en 10 juli, 08.30 - 10.00 uur, Roland
Holstlaan 919
***
After two successfull coffeemornings I am happy to announce
that there will be another walk-in morning on wednesday, the 3th
and wednesday the 10th of July 2019, for parents and caretakers
at the nursery. Considering the weatherforecast there will also be
lemonade available, along with coffee and tea.
It's not possible yet to plan again until the summervacation, due to ongoing
discussion about the use of the nursery, these are for now the dates that we
have. Keep an eye out for updates in the newsletter and SchouderCom.
For the new schoolyear there will be coffee-/teamornings planned every two
weeks, and these will be marked in the schoolcalendar.

For now, you are all welcome on wednesday 3th and wednesday the 10th of July,
08.30 - 10.00 hrs, Roland Holstlaan 919.
Schoolvakanties schooljaar 2019-2020
Hieronder vindt u een overzicht van de schoolvakanties in Delft
en Rijswijk voor schooljaar 2019 - 2020.
Vakantie

Week

Van

Tot en met

Herfstvakantie

43

21-10-2019

25-10-2019

Kerstvakantie

52 en 1

23-12-2019

03-01-2020

Voorjaarsvakantie 9

24-02-2020

28-02-2020

Goede vrijdag en
Pasen

15 -16

10-04-2020

13-04-2020

Meivakantie

18 en 19

27-04-2020

08-05-2020

Hemelvaart

21

21-05-2020

22-05-2020

2e Pinksterdag

23

01-06-2020

01-06-2020

Zomervakantie

30 t/m 35

20-07-2020

28-08-2020

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

Junior Swim
Hieronder vindt u informatie van Swim to Fight Cancer over
de Junior Swim.
Kom in actie tegen kanker en doe mee met de Junior
Swim!Op zaterdag 7 september 2019 is het weer zo ver!
Onder de naam “Junior Swim” wordt een uniek
zwemactiviteit in het zwembad Kerkpolder georganiseerd. Kinderen zullen
zwemmend verschillende afstanden afleggen om zo geld bij elkaar te zwemmen
voor Fight cancer, een stichting die fondsen werft voor KWF Kankerbestrijding.
Het opgehaalde geld zal ingezet worden voor meer onderzoek naar en preventie
van kanker. Doe je mee?!
Voor wie? Ben je tussen de 5 en 14 jaar oud en heb je minimaal een
A-zwemdiploma? Dan mag je je inschrijven. Je kunt je individueel inschrijven,
maar ook in groepsverband. Vraag je klasgenootjes, sportteam en/of
vrienden/vriendinnen om met jou de uitdaging aan te gaan!
Hoeveel meters ga je zwemmen? Je kunt kiezen uit drie afstanden:
250 meter (10 baantjes)
500 meter (20 baantjes)
1000 meter (40 baantjes)
Waar ga je zwemmen?
De Junior Swim wordt gehouden in het zwembad Kerkpolder aan de
kerkpolderweg1 te Delft (www.zwembadkerkpolder.nl). De Junior Swim vindt
plaats vanaf 14:00 uur en duurt tot uiterlijk 18:00 uur.
Wat vragen wij van jou?
Sowieso dat jij de meters zwemt waarvoor jij je hebt opgegeven! Naast deze
zwemuitdaging, dagen wij jou ook uit om minimaal €25,00 (per kind) aan
sponsoring op te halen.
Hoe kom je aan sponsorgeld?
Wees creatief! Gebruik bijvoorbeeld je eigen Instagram, Facebook of Twitter
om de link naar je eigen donatiepagina te promoten en om zo aandacht voor jouw
prestatie te krijgen. Laat iedereen op school, op de vereniging, in de buurt en
thuis zien dat je meedoet.
Organiseer een ludieke actie, zoals een heitje voor een karweitje, een
autowasdag, een taartenbakactie, een loterij of een voetbaltraining. Schrijf een
stukje in je schoolkrant of clubblad waarmee je aandacht vraagt voor de actie.
Verzamel lege flessen in je buurt en haal het statiegeld op. Kortom alles is
mogelijk als je maar creatief bent!
Hoe doe je mee?
Op de website http://delft.swimtofightcancer.nl/doemee-Kind kan je je
inschrijven. Als je als groep meedoet, kan de teamcaptain (leraar, ouder,

sportcoach) het team inschrijven. De kinderen die meedoen betalen €5,- per kind
inschrijfgeld. Hiervoor krijg je een armbandje voor de toegang tot het zwembad
en o.a. een zwemtasje, drinken, fruit en een medaille.
Meer informatie
Wil je meer informatie over de Junior Swim, mail dan naar:
info@delft.swimtofightcancer.nl
Tot ziens op 7 september!

School's cool Delft zoekt mentoren
Heb jij 1,5 uur per week over?
School’s Cool Delft is op zoek naar thuismentoren voor kwetsbare scholieren.
Voor Swen, bijvoorbeeld, omdat zijn moeder ernstig ziek is. En voor Beela, die
uit Afghanistan komt en nog niet zo goed Nederlands spreekt. Beide leerlingen
zijn kansrijk in het onderwijs, maar hebben een steuntje in de rug nodig om het
schooljaar tot een goed einde te brengen. School’s Cool Delft werft mentoren,
koppelt hen aan deze leerlingen en ondersteunt de vrijwilligers met hun
mentoraat. Elk jaar zijn er zo 60 mentoren nodig; Inspirerende vrijwilligers die
zich wekelijks 1,5 uur willen inzetten.
Met de juiste aandacht kom je verder!
Het belangrijkste doel van de mentoraten is het voorkomen van schooluitval en
het vergroten van de kansen van leerlingen vanaf groep 8 van de basisschool tot
in het voortgezet onderwijs. De mentoren bezoeken hun leerling wekelijks thuis
gedurende het hele schooljaar. Zo kunnen ze onder meer helpen met het maken
van een schoolkeuze, de voorbereidingen en de overstap naar de middelbare
school. Ook worden er leerlingen in het voortgezet onderwijs begeleid van wie de
schoolresultaten in gevaar komen doordat er te weinig of geen ondersteuning
door ouders kan worden gegeven.
Al bijna 10 jaar
In Delft bestaat School’s Cool al bijna 10 jaar en probeert zij met de inzet van
mentoren het verschil te maken voor kwetsbare leerlingen en hun ouders. Dit
werk wordt financieel ondersteund door de gemeente, verschillende fondsen en
stichtingen. Zo was met hun hulp het schoolseizoen 2018/2019 voor meer dan 60
scholieren een geslaagd jaar.
Meld je aan als mentor
Ook nu zijn we – voor het schoolseizoen 2019/2020 – weer op zoek naar nieuwe
mentoren, die wekelijks thuis de kinderen willen helpen en ondersteunen. Kijk

voor meer informatie op www.schoolscooldelft.nl en meld je aan op
info@schoolscooldelft.nl

