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Activiteitenoverzicht
Datum

Groep

Activiteit

Tijd

16-10

A t/m 8

Margemiddag,
leerlingen 12.00 vrij

12.00u school
gesloten (opvang wel
open)

19 t/m 23-10

A t/m 8

Herfstvakantie

School gesloten
(opvang wel open)

25-10

Wintertijd (klok een
uur terug)

06-11
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09-11

A t/m 4

14-11

Start
Sinterklaasjournaal
Sinterklaas in
Nederland

16-11

A t/m 8

Techniekshow

16-11

5 t/m 8

Lootjes trekken

20-11

A t/m 8

Schoolfotograaf

Nieuwe leerlingen
Naam

Groep

Louay

gr. A

Amira

gr. C

Mededelingen
Opvang
Peuteropvang
Vorige week hebben we het demonstratie/pantomimespel ‘Doe mee met Snuf’
afgerond. En wat was het een succes! De kinderen beleefden veel plezier aan de
herkenbare, dagelijkse activiteiten van Snuf, zoals opstaan/wakker worden,
ontbijten, met de blokken bouwen, picknicken, verstoppertje spelen, tafel
dekken, in bad gaan, tanden poetsen, naar bed gaan. Na ieder demonstratiespel
werd er extra materiaal in het lokaal gezet om de kinderen de gelegenheid te
bieden het spel na te spelen. Voor ons is deze werkwijze ook nieuw en wij waren
aangenaam verrast hoe snel de kinderen ermee aan de slag gingen. We hadden al
gauw door dat één Snuf niet genoeg was . Iedereen wilde Snuf vasthouden en
met hem spelen. Om ruzie te voorkomen zijn er nu 3 Snufs in de groep.
Deze week zijn we gestart met een nieuw thema: ‘Herfst’, waar we Snuf ook in
betrekken. We spelen een kort verhaaltje over de egel en de winterslaap. De
week daarop bespreken we het spinnenweb en na de herfstvakantie gaat het
demonstratiespel over de eekhoorn en de winterrust. We sluiten het thema
‘Herfst’ af met een verhaaltje over de vogeltrek. Het was voor ons leerzaam om
te zien hoe effectief de methode van ‘Speelplezier ‘ is. Spelenderwijs verrijken
de peuters hun taal en imiteren ze de spelhandelingen.

Goedemorgen zei de spin
Ik heb vandaag zo’n zin, zo’n zin
Om een webje te gaan weven
Nou, dat doe ik dan maar even
Rond en rond en draaien maar
Zie zo, mijn webje is al klaar

BSO

Een beestachtig leuke week op de BSO in de herfstvakantie! Onderstaand het
programma.
Afgelopen zomer hebben wij voor het hele IKC leuke activiteiten georganiseerd.
We vonden het een groot succes! Helaas in verband met de aangescherpte
corona maatregelen hebben we besloten om deze vakantie dit niet te doen.
Ouders van kinderen die op de BSO zitten, kunnen zich nog tot vrijdag 9 oktober
inschrijven voor de vakantieopvang.

Onderwijs
Aanmeldingen
Heeft u al een of meer kinderen bij ons op school, wees
dan snel met het aanmelden van broertjes en/ of zusjes.
Onze lijst met aanmeldingen van kinderen die voor 1
oktober 2021 4 jaar worden zit namelijk al vol. U kunt uw
kind alleen nog op de wachtlijst laten zetten. Dit betekent
dat uw kind alleen geplaatst kan worden als er een plek vrij
komt.
Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2017, dan is er nog wel plek op de lijst met
aanmeldingen. U kunt een mail sturen naar directie@eglantierdelft.nl

Inspectie
Op 14 mei jl. zou op De Eglantier een themaonderzoek
Leerstofaanbod plaatsvinden. Wij maakten deel uit van een
steekproef die voor dit onderzoek door de inspectie bezocht
zouden worden. Vanwege de coronacrisis en de scholensluiting is
dit onderzoek niet uitgevoerd.
Wel hebben wij meegewerkt aan een digitaal onderzoek, zodat
de inspectie meer informatie heeft over hoe wij in de huidige
situatie het leerstofaanbod vormgeven. Wij hebben tijdens dit
onderzoek besproken wat de belangrijkste thema’s voor
kwaliteitsverbetering van de school zijn en waarom die thema’s
zijn gekozen. Verder zullen wij in het najaar een vragenlijst
invullen.
Scholen die aan dit onderzoek deelnemen worden niet beoordeeld. Wel zal de
inspectie in de komende Staat van het Onderwijs (dit is een rapport over trends
en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en binnen de onderwijssectoren)
rapporteren over hoe scholen in de huidige situatie het leerstofaanbod
vormgeven.
Studiedag/ Verteltassen/ DOK - leesplezier
Op maandag 5 oktober hadden wij onze studiedag. We hebben informatie
gekregen van DOK over interactief voorlezen en het bevorderen van leesplezier.
Ook is onze kennis wat betreft het breinvriendelijk leren weer opgehaald. We
hebben gewerkt aan het IPC en de kleuterleerkrachten zijn druk in de weer
geweest met het maken van verteltassen.
Verteltassen
De kleuterleerkrachten hebben verteltassen
gemaakt. In de tas zit een prentenboek, een spel
en nog een andere activiteit. De tassen zijn
bedoeld om de taalontwikkeling te stimuleren en
de woordenschat te vergroten van alle kleuters.
Het is de bedoeling dat de kleuters voor iedere
vakantie zo’n tas mee naar huis krijgen. Tijdens
de vakantie kunt u dan met uw kind bezig zijn
met de spullen uit deze tas. Lees het boek voor,
speel het spel, voer de activiteit uit en, heel
belangrijk, praat veel met uw kind en geniet er
samen van. Na de vakantie moeten de tassen weer compleet op school ingeleverd
worden, zodat iedereen tijdens een volgende vakantie weer kan genieten van een
andere verteltas. Uitgebreidere informatie vindt u straks ook in de verteltas.

Dag van de leerkracht
5 oktober was de dag van de leerkracht. We zijn deze dag
verwend met een lekker en gezond fruitsapje door onze
collega’s van de opvang. Ook kregen we deze dag een gebakje
van onze RT’ er Marja, een mooie mail met een presentje van

onze bestuurder van Librijn (Caroline Versprille) en een inspirerend boekje van
ons management team.
We willen iedereen hiervoor hartelijk bedanken.
Ophaalplek RH-gebouw
Tijdens het ophalen van de kinderen is het bij de RH-gebouwen erg druk. Door
steeds twee groepen tegelijk uit te laten gaan en vijf minuten tussen de
volgende groepen te houden, proberen we al om de drukte te verdelen. Ook zien
we dat het steeds beter gaat met het verspreid staan tijdens het ophalen.
Gezien de nog steeds oplopende cijfers van de besmettingen willen we hier
nogmaals de aandacht op vestigen. We moeten nog regelmatig vragen of men niet
in de vakken wil gaan staan. Het vak voor de flat waar we oversteken (afgezet
met de gekleurde pionnen) is alleen bedoeld voor de leerkrachten en leerlingen.
Aan beide zijden van dit vak zijn nog 2 vakken afgezet (met oranje pionnen).
Deze vakken moeten leeg blijven. Dit is de anderhalve meter afstand. Buiten
deze vakken kunnen ouders/ verzorgers en andere personen die de kinderen
komen ophalen wachten. Houdt er zelf rekening mee dat u ook afstand houdt van
de andere personen die er staan te wachten. De kinderen moeten eerst wachten
in het vak en tegen de leerkracht vertellen dat er iemand staat. D.m.v.
oogcontact, even zwaaien, etc. kunnen
leerkrachten en ouders elkaar duidelijk maken
dat ze gezien hebben dat het kind opgehaald
wordt. U kunt dus ook prima wat verderop
wachten.
Wilt u nog wat vragen aan de leerkracht,
wacht dan buiten de vakken totdat alle
kinderen zijn opgehaald. Zo houdt de
leerkracht het overzicht over de kinderen. De
leerkracht loopt naar u toe om buiten de
vakken u te woord te staan.
Zo zorgen we ervoor dat we het veilig houden
voor iedereen.
Afwezigheid/ vervanging van leerkrachten - hoe is de afgelopen periode
gelopen
Sinds de zomervakantie hebben we te maken gehad met verschillende
vervangingen door studie, uitval van leerkrachten door ziekte maar ook
gezondheidsklachten gerelateerd aan Corona.
We willen u een indruk geven hoe wij dit in school hebben opgelost of niet.
-1
  langdurig zieke die vaak vervangen kon worden uit een pool van leerkrachten
en ondersteuners.
-2
 leerkrachten die thuis waren door gezinssituatie, 1 kon intern opgelost
worden, 1 groep hebben we naar huis moeten sturen omdat er geen vervanger
was
-3
  leerkrachten waren 1 dag thuis en konden vervangen worden door
leerkrachten die extra wilden werken

- 4 leerkrachten waren meer dan 1 dag ziek en konden niet vervangen worden, de
groepsleerkrachten hebben dit opgevangen
- 5 leerkrachten konden naar hun studie, 3 leerkrachten zijn door interne
mensen vervangen. 2 Leerkrachten konden niet vervangen worden. Hierdoor
gingen de lessen voor de kinderen niet door.
Halloween
Vrijdag 30 oktober vieren de kleuters
Halloween. Dit past mooi in ons nieuwe thema
(Feest) dat na de herfstvakantie start. De
kinderen mogen die dag verkleed komen in
kleding die past bij Halloween. Denk
bijvoorbeeld aan heksen, pompoenen, spinnen,
spoken, vleermuizen, etc. Maak de outfit niet
te eng (geen bloederige outfits).
Rabo club Support 2020
Maandag 5 oktober, is de Rabo Club Support 2020
gestart.
U als Rabobank klant stemt toch ook op de Vrienden
Van de Eglantier Voorhof?
Wij zeggen doen!
En...zeg het voort...hoe meer stemmen hoe meer geld
we krijgen om bij te dragen om culturele activiteiten
onze school binnen te halen…
Namens Vrienden Van de Eglantier Voorhof,
Wido Quist (ouder),
Linde Ras (leerkracht) en
Yvonne den Haan (directeur).
Hulp gevraagd
Welke ouder kan er voor de kleuters zand halen voor in de
zandtafels in de klas. We hebben totaal in 8 zakken speelzand
nodig. Uiteraard kunt u de zakken zand bij ons declareren.
Neem van te voren even contact op met een kleuterleerkracht om
te voorkomen dat we straks te veel ouders hebben die 8 zakken
zand gaan halen.

Gezocht
Zoekt u in de herfstvakantie mee naar
herfstmateriaal? Denk aan: kastanjes, eikels,
hazelnoten, bladeren, etc.
Hiervan kunnen we een herfsttafel maken of we
kunnen ermee knutselen.

Subsidie voor ondersteuning
Het schooljaar is inmiddels al enkele weken in volle gang. Aan het eind van vorig
schooljaar en in de eerste weken van dit nieuwe jaar hebben de leerkrachten alle
kinderen extra goed gemonitord i.v.m. de periode van thuisonderwijs. De
lockdown-periode heeft duidelijk positieve en negatieve effecten opgeleverd. Bij
veel kinderen zien we dat het thuiswerken geen of nauwelijks problemen heeft
veroorzaakt. Voor een aantal leerlingen heeft het thuisonderwijs echter wel
gezorgd voor een achterstand in het leren en/of in hun ontwikkeling.
We zijn dan ook erg blij met de 244 miljoen euro die het kabinet
beschikbaar heeft gesteld aan de gehele onderwijssector om leerlingen
en studenten die dat nodig hebben extra aandacht te geven. Als school
hebben we de vrijheid gekregen om zelf in te schatten hoeveel van de
leerlingen baat hebben bij zulke ondersteuning en hoe we die willen
vormgeven. Middels dit bericht, delen we graag met u hoe het plan
eruit ziet dat we hebben ingediend.
We hebben ervoor gekozen om het geld in te zetten voor extra
onderwijstijd buiten school in de vorm van een verlengde schooldag.
● Maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 8.30 uur:
Remedial Teaching om hiaten bij de vakken rekenen, spelling en
(begrijpend) lezen weg te werken.
● Woensdagmiddag van 12.00 - 15.00 uur:
Op een creatieve manier aan de slag met woordenschat om de Nederlandse
taalontwikkeling te bevorderen.
● Maandagmiddag van 15.30 - 16.30 uur
Extra bewegingslessen in de gymzaal om plezier in sport en spel te bevorderen.
● Onder schooltijd, maar buiten de reguliere lessen om:
Theaterlezen en interactief voorlezen met DOK om leesplezier te bevorderen.
De leerkrachten hebben op basis van de analyse een
inschatting gemaakt voor welke kinderen een bepaalde vorm
van ondersteuning nodig is en welke het meest aansluit bij
de behoefte.
Gedurende dit schooljaar zullen
verschillende ouders benaderd worden om te vragen of zij
toestemming geven voor de ondersteuning.
Als u zelf denkt dat uw kind als gevolg van de lockdown-periode
een achterstand heeft opgelopen, dan kunt u dit ook kenbaar
maken bij onze intern begeleider Danielle. We zullen dan kijken
of het kind nog bij een groep kan aansluiten of dat het op een
wachtlijst wordt geplaatst.
Verkeersles
Op woensdag 23 september hadden groep 3, 3/4, en groep 4 hun eerste
fiets-verkeersles. Wij hebben geleerd om onze hand uit te steken als wij
afslaan, met de fiets aan de hand te lopen, en een noodstop te maken als dit

nodig is. De kinderen deden het erg goed en vergeet niet om thuis ook te
oefenen met verkeersveiligheid!

Gastles van het Vattenfall Solar Team
Op vrijdag 25 september kregen de kinderen van groep 4 van 3/4 en groep 4 een
gastles van het Vattenfall Solar Team van de TU Delft. Zij vertelden ons over de
zonne-energie auto die zij ontworpen hebben. De kinderen van groep 4 zijn zelf
ook auto’s aan het ontwerpen, die van groep 4 rijden op windenergie.

SponsorKlik
Wie steunt onze school via Sponsorklik??
Bestelt u wel eens artikelen of andere zaken via de computer?
Als u via Sponsorklik uw pizza, vakantie, cadeautje of schoenen
bestelt krijgt onze school ook een kleine financiële bijdrage!
Hoe werkt het?
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke
bestelling die via SponsorKliks.com gedaan wordt. 75% van deze commissie
storten zij op de bankrekening van school. Of je nu rechtstreeks naar
bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.com
(https://www.sponsorkliks.com/products/index.php?&cn=nl&ln=nl) naar de site
van Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com (of
Coolblue of andere deelnemende websites) ons een commissie uit en de school
profiteert hier direct van!
Werkweek groep 8
Groep 8 ging eind
september op
werkweek naar
Bennekom. 42
leerlingen, 48 fietsen,
lading bagage …… De
sfeer en het weer
waren fantastisch. Een
film over de werkweek
is bijna klaar!

Facebook en Instagram
Zoals vele ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden weten kunt u
ons al een aantal jaren volgen via Facebook. Inmiddels heeft
De Eglantier ook een Instagram account, zodat u nu ook via
dit kanaal berichten van ons kan inzien!

