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Activiteitenoverzicht
Datum

Groep

19-06

Activiteit

Tijd

Vaderdag

21-06

7

Ouderavond
werkweek

19.30, gebouw IB

21-06

A t/m D, alleen groep
2

Ouderavond oudste
kleuters

19.15, gebouw RH 919

22-06

A t/m 8

Studiedag, leerlingen
vrij

School gesloten,
kinderopvang open

28-06

8

Anglia uitreiking

29-06

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

11.15 - 12.30

Nieuwe leerlingen
Naam

Groep

Layla

gr. 3

Olivia

gr. 5

Saphira

gr. 7/8

Radmir

gr. 3/4

Makar

gr. C

Familiebericht
Juf Christine is 25 april bevallen van een zoontje,
Lewis.
Het gaat goed met juf Christine en de baby.
Veerle (gr.5) en Marijn (gr. 3/4) hebben een
broertje gekregen. Zijn naam is Jules
Gefeliciteerd allemaal!

Mededelingen
Opvang
Zomervakantie
De zomervakantie komt er weer bijna aan. De BSO is druk bezig
met alle voorbereidingen. Binnenkort komt het
vakantieprogramma uit. Wij hopen dat jullie er net zoveel zin in
hebben als wij!

Oudercommissie
De OC is op zoek naar nieuwe leden en organiseert daarom op dinsdag 5 juli een
open vergadering waarbij iedereen aan kan schuiven. Waar: Roland Holstlaan 919,
tijd: 20:00 uur tot 21:00 uur
Zo kunt u ervaren of het iets voor u is. Wilt u de vergadering bijwonen? Stuurt u
dan voor maandag 4 juli een bericht naar oceglantier@kinderopvangmorgen.nl,
zodat we u de agenda voor de vergadering kunnen sturen

Onderwijs
Mother tongue reading
Vorige week werd er door veel ouders
voorgelezen aan de kleuters. De kinderen waren
ingedeeld in groepjes en konden luisteren naar
een verhaal in hun moedertaal. En wat hebben we
veel verschillende talen gehoord! We hoorden niet
alleen Nederlands en Engels, maar bijvoorbeeld
ook Spaans, Pools, Turks, Afrikaans, Farsi,
Tsjechisch, Indonesisch, Kannada, etc. Het was
een groot succes. Alle ouders die ons hebben geholpen om dit mogelijk te maken,
willen we hartelijk bedanken en hopelijk komt u volgende keer weer voorlezen.

Feestweek 55-jarig jubileum
Wat een fantastische week hebben we gehad. Het 55-jarig bestaan van De
Eglantier. We zijn begonnen op maandag met de opening van de feestweek. De
politie die ‘Harry Styles’ begeleide naar onze school. Alle dansers uit de
verschillende landen, ons feestlied en in de klassen een lekkere tompouce.
Op woensdagavond de reünie voor oud-leerlingen, -collega’s en - ouders. Dit was
een succes en werd druk
bezocht.
Meester Gijs heeft voor
leuke activiteiten voor
de kinderen gezorgd,
zoals de step lessen, de
les met de longboards,
het springkussen voor de
kleuters, etc.
Als afsluiting de
dansworkshops en het
optreden met de hele
school. Dit feest is mogelijk gemaakt door de opbrengst van de Narcissen actie
en door een bijdrage van de ouderraad.
Op YouTube kunt u een filmpje vinden over de opening van de feestweek:
55 jaar de Eglantier Delft feestweek 2022

Formatie
We zijn druk bezig met de formatie van het komend schooljaar. We hadden
gehoopt u hier al over te kunnen informeren in deze nieuwsbrief. Helaas staat er
nog een vacature open. We hopen deze zo snel mogelijk te kunnen vervullen,
zodat we u op de hoogte kunnen brengen over de formatie voor het nieuwe
schooljaar.
Afscheid juf Cynthia
Na een jaar met veel plezier bij ons gewerkt te hebben gaat
juf Cynthia onze school helaas alweer verlaten. Ze heeft een
baan dichter bij haar huis gevonden.
We wensen juf Cynthia veel succes en plezier op haar nieuwe
school.

Bibliotheek
Lezen is leuk en ontspannend. Voor kinderen is het
goed om veel leeskilometers te maken, zodat ze
goed en vlot leren lezen. Verder is het goed voor de
woordenschatuitbreiding, het begrip, etc. Ook voor
jongere kinderen die nog niet kunnen lezen, is het
goed om met boeken bezig te zijn. Ze leren

begrijpend luisteren en beleven op deze manier ook plezier aan boeken.
Het is dan mooi om te horen dat vanaf 1 juli het jeugdabonnement bij DOk gratis
is voor alle kinderen. Op de volgende adressen kunt u de DOK locaties vinden:
DOK Voorhof: Duke Ellingtonstraat 203
DOK Centrum: Vesteplein 100.

Afsluiting thema
Op woensdag 29 juni hebben we de afsluiting van ons
schoolbrede thema. De kinderen vertellen en laten
zien wat ze geleerd
hebben. U bent welkom
tussen 11.15 en 12.30.
Tevens kunnen de ouders
van de oudste kleuters
(groep 2) en groep 4 ook een kijkje nemen op de
schooltuin vanaf 12.00. De schooltuinen bevinden zich
naast het IB-gebouw.

het speelgoed in kunnen doen.

Grote schoonmaak
Het is weer tijd voor onze grote schoonmaak. Op
vrijdag 24 juni krijgen alle kleuters een tas met
speelgoed mee naar huis. Wilt u deze in het
weekend met uw kind schoonmaken. Het is
voornamelijk kleding uit de poppenhoek en plastic
materiaal. Deze spullen kunt in in een
kussensloop/ wasnetje in de wasmachine doen,
soms in de vaatwasser of gewoon met uw kind
samen in een emmertje sop, het opblaasbadje bij
mooi weer, etc. Maandag 27 juni willen we graag
weer alles schoon en droog terug hebben. Wilt u
uw kind donderdag 23 of vrijdag 24 juni alvast
een grote boodschappentas meegeven waar we

Judo
De afgelopen 4 weken hebben de kleuters judo gehad van
meester Lars Gouweleeuw. Dit is erg goed voor de
ontwikkeling van kinderen. Ze hebben leren samenwerken en
leren zorgen voor elkaar. Er zijn leerzame en leuke spelletjes
gedaan. Deze lessen zijn mogelijk gemaakt door het
jeugdeducatiefonds waarvan wij een subsidie hebben
ontvangen. Volgend schooljaar komt meester Lars weer. We
kijken er naar uit.

Ouderavond over Sport en Cultuur
Wilt uw kind graag op voetballen, muziekles, turnen,
streetdance, judo of aan theater doen? Maar heeft u
hiervoor niet genoeg geld? Kijkt u dan eens op de
volgende website www.kieseenclub.nl Een groepje
ouders heeft op disndag 14 juni uitleg gekregen over
de hulp die ze kunnen krijgen wanneer de contributie
of het lesgeld moeilijk te bekostigen is. Er is hier
namelijk een mooie regeling voor. Heeft u de avond
gemist en wilt u toch nog hier iets over horen dan
kunt u juf Yvonne den Haan aanschieten. Ze helpt u
hier graag mee verder.

Vakantie voor ieder kind
Elk jaar organiseert Stichting DVA de Delftse
Vakantie Activiteiten. Dit is een project waar 80
jonge vrijwilligers verschillende spellen organiseren
en begeleiden voor dagelijks 350 (!) kinderen. Met
verschillende spellen als levend stratego,
dierengeluidenspel, vossenjacht, sportworkshops en
knutselactiviteiten is er voor ieder kind een hoop
leuks te beleven! De activiteiten zijn alleen overdag,
dus zonder overnachting!
DVA is er voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar oud.
Daarnaast heeft de Delftse Vakantie Activiteiten
ruimte voor een speciale groep kinderen die t.b.v.
een beperking extra aandacht nodig hebben. Deze
kinderen zijn 6 t/m 12 jaar oud.
De dag begint om 8.30 uur. We willen u vragen om ruim van te voren aanwezig te
zijn. Het verzamelen van de groepjes gebeurt tussen 8.15 uur en 8.30 uur. Als
iedereen op tijd is dan kunnen de de groepjes echt om 8.30 uur het terrein op.
De dag is afgelopen om 15.15 uur. U kunt uw kind dan weer ophalen. De kinderen
komen met hun groepje de parkeerplaats op, dus gelieve daar te wachten.
De lunch is niet inclusief, er wordt dus verwacht dat de kinderen een eigen
lunchpakket meenemen. Limonade en water zijn overigens wel de hele dag
beschikbaar voor alle kinderen.
Vanwege de veiligheid tijdens de DVA hanteren wij een maximum kinderaantal.
Mede vanwege dit maximum, maar ook voor de doorloop op de dag zelf verkopen
we alleen nog kaarten online. Dit voorkomt problemen aan de deur en zo is uw
kind zeker van een geweldige dag bij de Delftse Vakantie Activiteiten.
Locatie:
Sportpark Biesland
Bieslandsepad 10
2616 LL Delft
Kosten
Een weekkaart kost €35,-.

Een 2-weken kaart kost €70,Kaarten zijn rond het begin van de zomer te koop via de website!
Yourticketprovider
Wij vinden dat ieder kind recht heeft op een zorgeloze vakantie. Wilt u ons
helpen om dit te kunnen realiseren? Bij de aanschaf van een weekkaart kunt u
een dagje DVA doneren aan een kind van de voedselbank!

Summerschool
Dit jaar kan je weer meedoen aan de
SUMMERSCHOOL op zaterdag 9 juli. We
hebben super leuke kunstvakdocenten
gevraagd, zij zullen de hele dag aan de slag
gaan met de kinderen. Van zingen en dansen
tot acteren, sporten en knutselen.
Tussendoor een zomerse picknick en na afloop
een ijsje.
Schrijf je in via la.dansstudio@gmail.com en
vermeld je naam en leeftijd. Nodig al je
vrienden en vriendinnen uit en vier het begin
van de zomervakantie met deze leuke
festival-dag.
Kosten: 30 euro
Plaats: Schoolplein 4, Schipluiden
Wij hopen op een mooie opkomst, so spread the word.
groetjes,
Team LA Dansstudio

