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Nieuwsbrief 2 
schooljaar 2018-2019 - 27 september 2019 

 

Activiteitenoverzicht 

 

Datum  Groep  Activiteit  Tijd 

30-09 t/m 03-10  A t/m 8  Kennismakings- 

gesprekken 

 

02-10    Koffieochtend RH 

919 

 

02-10    Kinderboekenweek: 

Reis mee 

 

03-10  6, 7  Kijkles Swim2Play  gr. 6: 09.30-10.30 

gr. 7: 10.30-11.30 

04-10    Dierendag   

05-10    Dag van de leerkracht   

09-10  A t/m 8  Studiedag (alle 

kinderen vrij, opvang 

wel open) 

 

11-10    Nieuwsbrief 3   

11-10  A t/m 8  Schoolfotograaf   

14-10  5, 5/6  Oefenen fietsen naar 

het zwembad (fietsen 

mee) 

 

16-10    Koffieochtend RH 

919 

 

18-10  A t/m 8  Margemiddag (alle 

kinderen om 12.00 

vrij, opvang wel open) 

Vanaf 12.00 school 

gesloten 

21-10 t/m 25-10  A t/m 8  Herfstvakantie 

(opvang wel open) 
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Verjaardagen  

 

Datum  Naam  Groep 

27-09  Jedidiah  gr. 5/6 

02-10  Amin 

Steijn 

gr. 3/4 

gr. 6 

04-10  Israa  gr. 6 

05-10  Elias 

Stefan 

Liam 

Tano 

gr. A 

gr. 3 

gr. 3/4 

gr. 4 

06-10  Mirthe  gr. 5 

07-10  Madeleine  gr. 7/8 

09-10  Kaitlyn 

Naoufal 

Tia 

Jason 

gr. D 

gr. 4 

gr. 7 

gr. 7/8 

10-10  Liv  gr. 3 

11-10  Lana 

Phidani 

Yusuf 

gr. 4 

gr. 5/6 

gr. 6 

 

 

Familiebericht 

Dina uit groep 7/8 heeft een broertje gekregen. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

 

Mededelingen 

 

Werkweek groep 8 

Groep 8 is de afgelopen week op werkweek geweest. Maandag hebben de ouders 

en de hele school de kinderen uitgezwaaid. De weersvoorspellingen waren niet 

heel goed, maar vielen gelukkig uiteindelijk mee. Er zijn veel verschillende leuke 

en leerzame activiteiten ondernomen.De leerlingen hebben in totaal 115 km 

gefietst, ze zijn naar het Airborne Museum geweest. Verder hebben ze een 

bezoek gebracht aan het Kroller Muller Museum, Burgers Zoo en hebben de 

kinderen tijdens een wildsafari veel wilde dieren gezien. 

 



Er was ook tijd voor creativiteit. De kinderen hebben een schilderij van Vincent 

van Gogh gemaakt en er zijn verschillende spellen gespeeld. 

Donderdagavond kwam iedereen weer terug naar huis. We 

kijken terug op een fantastische week met een geweldige 

groep kinderen en hebben genoten van de geweldige sfeer 

tijdens deze week. 

 

 

 

 

 

 

IPC thema 

De afgelopen weken hebben we met heel de school gewerkt aan het IPC thema 

brainleren. Bij de kleuters lag de nadruk op “Zo spelen wij” en bij de andere 

groepen werd gesproken over “Hoe wij leren”. Tijdens de 

kennismakingsgesprekken bent u meteen in de gelegenheid om de leerwanden te 

bekijken. 

 

Gezocht 

Groep 3 is op zoek naar reserve kleding, zowel voor 

jongens als voor meisjes. Heeft u thuis nog oude bruikbare 

kleding in de maten 122/ 128 die u niet meer gebruikt? U 

kunt dit inleveren bij de leerkrachten van groep 3 en ¾ op 

het gebouw RH 919. 

 

 

 

Wijkagent 

Misschien heeft u het al gezien, de wijkagent komt 

regelmatig controleren op fout parkeren. Probeer uw 

kind zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te 

brengen. Wanneer dit niet kan en u toch met de auto 

moet komen vragen we u dringend om te parkeren in de 

daarvoor bestemde parkeervakken. Regelmatig staan er 

auto’s dubbel geparkeerd of op de vluchtheuvel. Dit leidt 

tot gevaarlijke situaties voor iedereen en ook voor 

oponthoud voor de medeweggebruikers en flatbewoners die ook op tijd op hun 

werk moeten kunnen komen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. We hopen op uw 

medewerking en begrip. 

 

 

 

 

 

Naschoolse activiteiten 

Er zijn weer nieuwe naschoolse activiteiten! U kunt uw kind inschrijven tot 

vrijdag 4 oktober door een mail te sturen met de naam van de lessen, uw kind en 

de groep naar naschoolseactiviteiten@eglantierdelft.nl 
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Naschoolse 

activiteiten 

Aanmelden kan tot 4 oktober via 

naschoolseactiviteiten@eglantierdelft.nl 

     

Cursus  Wat?  Voor welke 

groepen? 

Wanneer, waar en 

hoe laat? 

Koste

n 

Knutselen  Hou je ook zo van knutselen? 

Voor de jongste groepen is er weer een 

aantal leuke knutsellessen gepland! 

Met kosteloos materiaal, mooi papier en 

allerlei andere materialen gaat juf Infairio 

knutselen met kleuters en groep 3. 

 

We eten eerst een boterhammetje ( zelf 

meenemen) en daarna is de knutselles. U 

hoeft uw kind dus niet op te halen voor de 

lunch! 

Groep 1, 2, 3 

  

Minimum aantal: 8 

Maximum aantal: 10 

Woensdag: 

12.00-13.30 uur 

  

Data: 9 september 

t/m 13 november ( muv 

de herfstvakantie) 

 

Locatie: RH 

917-gebouw 

 € 

30,- 

Haken

 

Juf Olga gaat je leren haken in 6 lessen! 

Je leert de haaksteken en maakt er iets 

leuks van! 

 

Misschien leert de juf jullie ook nog een 

andere techniek in deze lessen, macramé 

bijvoorbeeld. Dat spreekt ze met jullie af 

in de les. 

 

Groep 5, 6,7,8 

 

Minimum aantal: 4 

Maximum aantal: 6 

 

Dinsdag: 15.15-16.15 

uur 

 

Data: 8  oktober t/m 

12 november ( muv de 

herfstvakantie) 

 

Locatie: IB-gebouw 

 

€ 20,- 

Blind Typen 

 

Blind typen is bijna een ‘must’ voor 

kinderen tegenwoordig. Zeker op de 

middelbare school levert blind typen 

een enorme tijdswinst op. 

De Eglantier wil kinderen uit de  groepen 

6, 7 en 8 de mogelijkheid geven om onder 

begeleiding een internetcursus blind 

typen te volgen na schooltijd.  

Als wij een begeleider/ster hebben 

gevonden wordt de oefendag vastgesteld. 

Dat zal na schooltijd zijn, dus vanaf 

15.15- 16.15 uur of op woensdag van 

12.15-13.15 uur. De dag kan dus pas 

worden vastgesteld als iemand zich 

aanmeld als begeleider. 

Wie komt ons helpen bij deze lessen? U 

wordt door de leerkrachten uiteraard 

geholpen. 

 

 

Groep 6,7,8 

 

Minimum aantal: 10 

Maximum aantal: - 

Nog nader te bepalen 

door de 

begeleider/ster 

 

Locatie: IB-gebouw 

 

Start: Vanaf de week 

van 7 oktober 

€ 

45,- 

Schaken 

 

Heb je interesse in schaaklessen? 

 

In een serie van 7 schaaklessen van 

schaakmeester Gerard leer je schaken, 

of kun je je schaakniveau verbeteren. 

Voor schaakmateriaal wordt op school 

gezorgd. 

De leerlingen kunnen een werkboek bij de 

docent aanschaffen. 

 

Groep 4 t/m 8 

 

 

Minimum aantal: 6 

Maximum aantal: 12 

Donderdag 

15.15-16.30 uur 

 

Data: 10 oktober t/m 

21 november ( muv 

herfstvakantie) 

 

Locatie:  IB-gebouw 

 

 

€ 

30,- 

 



Bij het opgeven voor deze schaaklessen 

horen we graag of je beginner bent of al 

ervaring hebt met schaken. 

 

Dansen 

 

 

Danssportles in Latin & Standaard op 

IKC De Eglantier! 

 

Hoi, wij zijn Jeffrey & Eneth en samen 

met een team van dansleraren vormen wij 

Move Your Feet. Wij hebben zelf op het 

allerhoogste nationale en internationale 

niveau gedanst en komen nu een 

10-weekse workshop bij jullie op school 

verzorgen! 

In onze 8 lessen leren wij jullie de 

‘Standaard’ en ‘Latin’ dansen. Dit zijn o.a. 

De wals, cha cha, samba, jive en meer. 

We beginnen de lessen altijd met een 

warming up, leren vervolgens de nieuwste 

pasjes en sluiten de lessen altijd af met 

een cooling-down. Tijdens de lessen 

draaien we de laatste hits en zorgen we 

ervoor dat er niet alleen hard gewerkt 

wordt, maar dat jullie ook veel plezier 

hebben. 

Aan het einde van de workshop zullen 

jullie een hele combinatie van pasjes (een 

choreografie) op meerdere dansen 

kunnen dansen. We sluiten de workshop 

af met een tussentijds certificaat. 

In onze dans-sportlessen leren jullie 

samen te werken in een team. Dansen is 

heel goed voor je gevoel voor muzikaliteit 

en ritme  en ook best wel moeilijk omdat 

je al die pasjes moet onthouden. Maar als 

je ze, met onze hulp, eenmaal kent, dan is 

het super cool! 

Dans jij met ons mee? 

 

Groep 4 t/m 8 

 

Minimum aantal: 6 

Maximum aantal: 14 

 

Dinsdag 15.15-16.15 

uur 

 

Data: 8 oktober t/m 

26 november ( muv 

herfstvakantie) 

 

Locatie:  RH 

919-gebouw 

 

€ 

60,- 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen 

Hieronder vindt u informatie van de Universiteit van Leiden over een onderzoek 

naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cinekid on tour 

 

 

 

 


