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Nieuwsbrief 14
schooljaar 2021-2022 - 7 juli 2022

Activiteitenoverzicht

Datum Groep Activiteit Tijd

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

15-08 t/m 19 Leerlingen die

hiervoor uitgenodigd

zijn

Zomerschool 8.30 - 12.30

22-08 A t/m 8 Start nieuwe

schooljaar

05-09 Rabobank Club

Support

Stem op Vrienden van

De Eglantier

Nieuwe leerlingen

Naam Groep

Artin gr. C
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Mededelingen

Opvang

Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal is tegelijkertijd met de basisschool vrij.

Maandag 22 augustus zijn we weer open! Wij wensen jullie een

fijne zomervakantie!

Groetjes Patricia, Jill en Daan

Kinderdagverblijf Zonnige zomer

Het kinderdagverblijf heeft voor haar kinderen een leuk zomervakantie

programma gemaakt “een zonnige zomer”. Hierin doen zij elke week leuke

activiteiten binnen het thema.

Buitenschoolse opvang “ Happy in me hangmat”

Het vakantieprogramma voor de buitenschoolse

opvang is inmiddels ook uit. De gehele zomervakantie

staat in het thema van “happy in mijn hangmat”. Elke

week staat er 1 thema centraal. In deze week

worden er verschillende activiteiten aangeboden

welke passen bij dit thema. Week 1 staat in Thema

van Hawaii.

Onderwijs

Schoolverlaters

Er is alweer een schooljaar voorbij en groep 8 heeft dit

jaar afgesloten met een geweldige  musical.

Vele kinderen gaan onze school nu verlaten. We wensen hen

veel plezier en succes op de nieuwe school. Dag Chris,

Tamara, Daniil, Matias, Yusuf,Natalie, Maraam, Noa,

Phidani, Bianca, An, Ayaz, Eyse, Simone, Elisabeth, Tabitha,

Ellie, Roos, Yusuf, Ecrin, Tim, Jamila, Yentley, Yvolinho,

Israe, Valery, Nova, Robin, Muhammed-Emin, Timor, Sage,



Abel, Mike, Elena, Jayden, Maxwell, Jarne, Tijs, Anouk, Shawn, Steijn, Sam.

Ook een aantal andere kinderen gaan onze school verlaten. We wensen jullie ook

veel plezier en succes op jullie nieuwe school, in jullie nieuwe huis, nieuwe

woonplaats, etc.

Dag Rechelle (groep A), Mattia (groep 5/6), Lorenzo (groep 6), Simone (groep

7/8), Ayman (groep D) en Ely (groep D), Diza (groep 5), Rito (groep 6), Rito

(group 6), Khanh (group 7), Jorgito (group 6), Inigo (groep 6), Sanya (group 4).

Dag juf Patricia

Na een jaar bij ons gewerkt en geleerd te hebben, is juf

Patricia klaar met haar opleiding. Ze heeft een volgende

uitdaging gevonden en gaat werken op een sbo school in

groep 3.

We wensen juf Patricia veel succes en geluk op haar nieuwe

werkplek.

Minibieb

We hebben twee minibiebs. De ene staat

bij het IB-gebouw en de andere staat bij

de RH-gebouwen. Deze minibiebs worden

veelvuldig gebruikt. Inmiddels zijn ze een

beetje oud en beschadigd en we merken

dat we eigenlijk te veel boeken hebben

voor deze kleine bieb kastjes.



We zijn op zoek naar iemand die voor ons 2 mooie nieuwe minibiebs kan maken

die ook een beetje groter zijn, zodat we wat meer boeken kwijt kunnen.

Heeft u interesse neem dan contact op via de mail met y.kaijer@eglantierdelft.nl

Rabobank Club Support

Noteert u alvast in de agenda als u Rabobank klant

bent!

De Vrienden Van De Eglantier Voorhof doet dit

jaar weer mee aan de Rabobank Club Support.

Vanaf maandag 5 september kunt u op ons

stemmen. Het doel is : het aanschaffen van

materialen voor het Bewegend Leren op school.

Denk aan de Beweegpot Energizer, de Beweegpot Buitenspelen  en de Beweegpot

Samenspelen.

Hoe breng je kinderen eenvoudig en overal in beweging. Potten vol met leuke

ideeën voor beweegspellen.

U stemt toch zeker wel op ons!?

Een lekker ijsje

Afgelopen dinsdag hebben alle kinderen een lekker

ijsje bij de ijscokar kunnen halen. Dit heeft de

ouderraad kunnen regelen van de vrijwillige

ouderbijdrage. De kinderen hebben ervan genoten.

Namens de kinderen bedankt!

'Meester Peter de tuinman' en meester Herman bedankt

Ook dit jaar heeft meester Peter (de kinderen noemen hem

meester Peter de tuinman) samen met meester Herman weer

met de kinderen van groep 2 en groep 4 gewerkt in de

schooltuinen. De kinderen hebben veel geleerd, gezaaid,

geplant, geoogst en onkruid gewied. Ook ziet alles er rond de

school weer tip top in orde uit. Meester Peter en meester

Herman houden alles netjes bij. Bedankt weer en we hopen dat

jullie komend schooljaar weer van de

partij zijn.

Flat Stanley

De kleuters hebben Flat Stanley weer mee naar huis

gekregen. Gaat u op vakantie of iets leuks doen, neem Flat

Stanley mee en maak er een leuke foto van samen met uw

kind en neem deze de eerste schooldag mee naar school. Zo
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kunnen we na de vakantie zien waar u allemaal met Flat Stanley bent geweest.

Op zoek naar….

Voor het eerste thema van het nieuwe schooljaar we op zoek naar iemand die

werkt bij de brandweer, politie, die werkt op de ambulance, etc. Werkt u daar of

kent u iemand die daar werkt

en graag iets op school

hierover wil vertellen en

natuurlijk kan laten zien,

neem dan contact op met de

leerkrachten bij de kleuters.

Boeken in andere talen gezocht

Gaat u op vakantie en ziet u mooie boeken op een markt of

in een winkel in uw moedertaal of in de taal van het land

waar u bent? En wilt u wat voor de school meenemen? We

willen graag onze boeken collectie uitbreiden met boeken

in andere talen. U kunt ze inleveren bij juf Naji (de

conciërge) op het gebouw IB.

Schoolvakanties schooljaar 2022-2023

schooljaar 2022-2023

eerste dag laatste dag

Herfstvakantie ma 24-10-2022 vr 28-10-2022

Kerstvakantie ma 26-12-2022 vr 06-01-2023

Voorjaarsvakantie ma 27-02-2023 vr 03-03-2023

Goede Vrijdag + Tweede

Paasdag

vr 07-04-2023 ma 10-04-2023

Meivakantie ma 24-04-2023 vr 05-05-2023

Hemelvaartsdag do 18-05-2023 vr 19-05-2023

Tweede Pinksterdag ma 29-05-2023 ma 29-05-2023

Zomervakantie ma 10-07-2023 vr 18-08-2023



Studiedagen schooljaar 2022-2023

Vrijdag 7 oktober 2022

Maandag 21 november 2022

Woensdag 25 januari 2023

Donderdag 6 april 2023

Vrijdag 26 mei 2023

Woensdag 14 juni 2023

Marge (mid)dagen schooljaar 2022-2023

Vrijdagmiddag 21 oktober 2022

Maandagmiddag 5 december

Vrijdagmiddag 23 december 2022

Vrijdagmiddag 24 februari 2023

Vrijdagmiddag 21 april 2023

Vrijdag (hele dag) 7 juli 2023

Gymrooster schooljaar 2022-2023

Gym van Gijs

maandag

Slauerhofflaan

dinsdag

Slauerhofflaan

woensdag

achter letterflat

Frederik van

Eedenlaan

08:30-09:15 3/4 08:30-09:15 (45) 3 08:30-09:15 8

09:15-10:00 5/6 09:15-10:00 (45) 7/8 09:15-10:00 7

10:10-11:00 5 10:10-11:00 (50) 5 10:10-11:00 6

11:00-11:50 6 11:00-11:50 (50) 5/6 11:00-11:50 7/8

13:00-13:40 3 13:00-13:40 (40) 3/4

13:40-14:20 8 13:40-14:20 (40) 4

14:20-15:00 4 14:20-15:00 (40) 7



Enquête van Hoogheemraadschap Delfland

Help jij mee het speelplezier van kinderen te verspreiden?

De kinderen op onze school spenderen veel tijd op het schoolplein. Het

Hoogheemraadschap van Delfland onderzoekt in hoeverre speelplezier op het

schoolplein zich vertaalt naar speelplezier in de thuissituatie. Inspireert ons

schoolplein om ook thuis in de tuin of buitenruimte te spelen?

Vul de online vragenlijst in en maak kans op een cadeau.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. De vragen gaan zowel

over het speelplezier van kinderen op het schoolplein en in de tuin of

buitenruimte, als de kenmerken van deze speelplekken.

Klik hier om de online vragenlijst te starten

Alvast bedankt!

Zomervakantie

Dit was de laatste nieuwsbrief voor dit schooljaar.

We gaan weer een bijzonder schooljaar afsluiten waarin we

van alles meegemaakt hebben. We begonnen het schooljaar

nog met de anderhalve meter afstand en mondkapjes in de

school. Niet alleen voor de leerkrachten, maar ook voor de

leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Dat was wel even wennen.

Verder moesten we twee keer per week zelftesten afnemen, ons laten testen bij

de GGD, etc. Gelukkig werden de maatregelen langzaam afgebouwd en konden we

stap voor stap terug naar een normaal schoolleven.

Ook dit jaar hebben we weer veel leuke en leerzame dingen kunnen doen. Denk

aan de toneelavonden met ouders in de school, de musical van groep 8, de

groepen zijn weer op uitstapje geweest, de opening van ons schoolbrede thema

'Vakantie' met een internationale markt, de opening van onze feestweek op het

plein, de Werelddansdag, de afsluiting van het thema 'Vakantie' in de klassen, de

loterij, de kijkmiddag op de schooltuin, de portfoliogesprekken, de sportieve

activiteiten van meester Gijs tijdens de feestweek, zoals het steppen, het

longboarden, het springkussen, de judolessen van meester Lars, de sportdag  en

nog vele andere dingen.

Nu is het tijd om aan een welverdiende vakantie te beginnen.

We willen iedereen dan ook een fijne, ontspannende vakantie wensen en we hopen

iedereen gezond weer terug te zien in het nieuwe schooljaar op maandag 22

augustus 2022.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-YI7TJSl1k2mDh9DrG-iLoWDMgjxoFlLjQkGAAb-eJdUMkk4RVIyRVNLSDRRVFNOSk9ZQ0swM0RZQS4u













