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Activiteitenoverzicht

Datum Groep Activiteit Tijd

29-09 t/m 01-10 A t/m 8 Kennismakings-

gesprekken

29-09 Koffieochtend RH919 Gaat niet door

04-10 A t/m 8 Studiedag, leerlingen

vrij

opvang open

05-10 Dag van de leerkracht

08-10 Nieuwsbrief 3

15-10 A t/m 8 Margemiddag,

kinderen ‘s middags

vrij

12:00 school gesloten,

opvang wel open

18 t/m 22-10 A t/m 8 Herfstvakantie

(opvang wel open)

Nieuwe leerlingen

Naam Groep

Aditya groep 3/4

mailto:directie@eglantierdelft.nl


Familiebericht

Hoera!

Kaitlyn (gr. 4) en Avery (gr. A) hebben een zusje erbij.

Ze heet Yasmin Grace.

Luke uit groep 3/4 heeft een broertje gekregen.

Gefeliciteerd allemaal.

Mededelingen

Opvang

Donderdag 16 september was het de dag van de pedagogisch

medewerker. Alle pedagogische medewerkers zijn deze dag in het

zonnetje gezet. Wat zijn we verwend. We hebben een zakje met

vergeet-mij-nietjes en chocola gekregen van de oudercommissie en

vanuit onderwijs kregen wij een zakje met heerlijke chocolaatjes.

Vanuit  kinderopvang Morgen lag er voor iedereen een blad cadeau

op de deurmat.

Helaas hebben wij afscheid genomen van Melissa (stagiaire).

Zij heeft besloten om toch ergens anders stage te gaan lopen.

Wij wensen Melissa heel veel succes in de toekomst.

Stefan, Margareth en Astrid zijn weer terug van hun

welverdiende vakantie en  Samantha is weer terug van haar

huwelijksreis. Welkom terug☺

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe OC leden voor in de

oudercommissie. Lijkt u dit leuk en wilt u een keer meekijken, mail dan naar

oceglantier@kinderopvangmorgen.nl



Onderwijs

Werkweek groep 8

Op maandag vertrokken de 43 kinderen uit groep 8, 6 begeleiders en 3

kookouders naar de werkweek locatie, De Bosbeek, in Bennekom. Eerst stond de

hele schoolbevolking op

het plein en later langs

het eerste deel van de

route. Het was de start

van een zeer geslaagde

werkweek. De sfeer zat

er al vroeg in. Het

programma bestond uit

een wildsafari. We

hebben wilde zwijnen en

herten gezien. We

bezochten het openluchtmuseum, hadden een sport- en speldag en op de laatste

dag kwamen we alles te weten over de Tweede Wereldoorlog in het Airborn

Museum in Oosterbeek. De kinderen hebben genoten van elkaar en hebben veel

nieuwe kennis opgedaan. De werkweek werd door de leerlingen beoordeeld met

het cijfer 8,5. In het begin was het fietsen zwaar, maar die lange stukken

wenden snel. Niet onbelangrijk was dat het weer fantastisch meewerkte. We

kijken terug op een zeer geslaagde week. In oktober wordt aan de ouders en de

kinderen van groep 8 de gemaakte film vertoond! Even nagenieten dan!



SchouderCom

Onze SchouderCom kalender is aangepast. Alle

vakanties en activiteiten kunt u nu ook hier

terug vinden.

Bent u nieuw bij ons op school en heeft u nog

geen SchouderCom account? Vraag de

leerkracht van uw kind om u via de mail uit te

nodigen voor SchouderCom. U kunt dan met de

link die u ontvangt een account aanmaken.

Noteer in uw agenda

Het is nog ver weg, maar woensdag 26 januari is er een

studie voor onze hele IKC. Dat betekent dat de kinderen

vrij zijn. Omdat het deze keer voor de hele IKC is is er

dus ook geen opvang.

Extra ondersteuning

Zoals u wellicht via verschillende Schoudercom berichten

hebt meegekregen wordt er op dit moment veel extra

ondersteuning aangeboden in de school.

We hebben dit kunnen realiseren, doordat de overheid

geld beschikbaar heeft gesteld voor het onderwijs. Met de

subsidiegelden hebben we vorig jaar al veel extra



ondersteuning aangeboden en dat doen we dus ook dit schooljaar.

Het geld wordt op dit moment ingezet voor activiteiten voor, tijdens en na

schooltijd. Zo worden er bijvoorbeeld extra gymlessen en een

woordenschatprogramma op de woensdagmiddag georganiseerd, zijn er extra

muzieklessen op maandagmiddag, is er 3x per week voorschoolse Remedial

Teaching voor spelling en 2x per week naschoolse Remedial Teaching voor

rekenen.

Tijdens schooltijd wordt de subsidie ingezet voor extra aandacht voor

leesplezier. We hebben daarvoor DOK ingehuurd. Medewerkers gaan met

groepjes kinderen interactief voorlezen en theater lezen. Ook komt er om de

drie weken een medewerker in de klas om het plezier in lezen te stimuleren.

We hebben met deze programma's voor ogen om zo veel mogelijk kinderen een

steuntje in de rug op deze gebieden te geven. Bij sommige programma's geven we

alle ouders de keuze om hun kind aan te melden, maar bij andere programma's

maakt de leerkracht van de klas een selectie van

kinderen die het programma goed kunnen

gebruiken en worden alleen die ouders benaderd.

De activiteiten worden na enkele weken beëindigd

en vervolgens weer opnieuw opgestart voor een

andere Milepost. Heeft u deze periode dus nog

geen uitnodiging voorbij zien komen voor een

activiteit, dan zal dat zeker in een van de

volgende periodes gebeuren.

Verkeerssituatie bij de Roland Holstlaan

Zoals u wellicht gezien heeft, zijn ze bij de Roland

Holstlaan bezig met het plaatsen van ondergrondse

containers. De straat is hierdoor nog drukker en smaller.

Wilt u hier niet inrijden met het wegbrengen en ophalen

van uw kind. Door de drukte op deze tijden geeft dit nog

meer opstoppingen en onveilige situaties dan normaal al het

geval is.

Ook merken we dat er veel ouders om 15.00u op de straat

staan te wachten op hun kind. Dit geeft ook onveilige

situaties en soms boze reacties van andere weggebruikers die toevallig op dit

tijdstip door de Roland Holstlaan rijden. Daarom vragen we u om een veiligere

plek te zoeken met inachtneming van de afstand die door sommige mensen nog

gewenst wordt.

Wilt u de stoep, waar de kinderen na het oversteken wachten op hun ouders, leeg

laten. Deze ruimte hebben de 6 klassen nodig om te gaan staan. Iets verderop op

de stoep wachten, zoals voor de zomervakantie werkt beter en is

overzichtelijker.



Inrijverbod Ina Boudier-Bakkerstraat 2

Zoals u weet geldt er een inrijverbod bij de Ina

Boudier-Bakkerstraat en Anton Coolenlaan van 8.15u tot 8.45u

en van 14.45 tot 15.15u. Dit is ingesteld om de veiligheid van de

kinderen te kunnen bieden en de overlast voor de omwonenden

te beperken. Over de woensdag wordt er niets vermeld. Wij

vragen u echter dringend om op woensdag van 11.45 tot 12.15 de Ina

Boudier-Bakkerstraat/ Anton Coolenlaan niet in de rijden. Wederom om de

veiligheid van de kinderen te kunnen bieden en de overlast voor de omwonenden

te beperken. U kunt uw auto altijd parkeren op de parkeerplaats achter de

schooltuinen.








