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Nieuwsbrief 3
schooljaar 2021-2022 - 8 oktober 2021

Activiteitenoverzicht

Datum Groep Activiteit Tijd

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

27-10 A t/m 8 Luizencontrole

27-10 Koffieochtend 8:30-9:30 (IB)

27-10 Filmavond werkweek 19:00-20.30

31-10 Wintertijd, klok een

uur terug

05-11 Nieuwsbrief 4

05-11 A t/m 8 Schoolfotograaf

08/09-11 8 Voorlopig advies

08-11 A t/m 4 Start

Sinterklaasjournaal

13-11 Sinterklaas in

Nederland

Nieuwe leerlingen

Naam Groep

Rishi gr. A

Emi gr. D

mailto:directie@eglantierdelft.nl


Mededelingen

Opvang

Open dag bij Onderwijs

Heeft u een kind bij het KDV of de PSZ en heeft u deze nog niet

aangemeld bij de basisschool? Kom dan woensdag 13 oktober de

Open Dag volgen. We starten om 10.15u. U krijgt dan alle

informatie over het onderwijs op De Eglantier.

Onderwijs

Koffieochtend

Afgelopen schooljaren hadden we maandelijks een

koffieochtend voor ouder(s)/verzorger(s) van onze

school. Helaas, kon dit de afgelopen periode niet

doorgaan vanwege de corona maatregelen. De

koffieochtend is bedoeld om met andere ouders

onderling te spreken over de opvoeding van uw

kind(eren), over schoolzaken of andere zaken die ons

allemaal bezighouden.

Voor dit schooljaar hebben wij de maandelijkse koffieochtenden weer ingepland

en genoteerd in de kalender.

De eerst volgende koffieochtend is op woensdag 27 oktober. Wij nodigen u van

harte uit om een kopje thee, water of koffie te komen drinken onder het genot

van een fijn gesprek met andere ouders van onze school op het gebouw IB van

8.30-09.30 uur. Natuurlijk zijn de jongere broertjes en zusjes ook van harte

welkom.

Komt u ook? De eerste bijeenkomst zal in het teken staan van elkaar (weer) te

ontmoeten. Tijdens deze eerste bijeenkomst zullen we ook bespreken of er

bepaalde onderwerpen leven bij u als ouder(s). In de toekomst willen we deze

onderwerpen gaan bespreken en mocht het nodig zijn kunnen we hier ook experts

voor uitnodigen. Komt u ook?

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 2022 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 2018, dan is er nog wel plek op de lijst met

aanmeldingen. U kunt een mail sturen naar directie@eglantierdelft.nl

Rabo ClubSupport

Bent u Rabobank klant?

De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2021 is

gestart.

Stemt u op Vrienden Van De Eglantier?!

Leden van Zuid-Holland Midden kunnen via de Rabo App of Rabo Online Bankieren

van maandag 4 t/m maandag 25 oktober hun stem uitbrengen op ons.

Uw stem is geld waard.

Dus DOEN!

En...zeg dit voort aan familie, vrienden, collega's...

Hoe meer stemmen er op ons  uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage is

die we ontvangen.

Vrienden van De Eglantier:

Yvonne den Haan,

Wido Quist en

Linde Ras

Gezocht

Na de herfstvakantie starten de

kleuters met het thema ‘Speuren en

verzamelen’.

Het is de bedoeling dat de kinderen

in de herfstvakantie alvast beginnen

met speuren en verzamelen. Het is

de bedoeling dat u een eierdoos aan

uw kind geeft en verschillende

herfstproducten gaat zoeken. De

gevulde eierdoos neemt uw kind dan

na de herfstvakantie mee naar

school. Ook willen we graag nog extra kastanjes, eikeltjes, gedroogde bladeren,

etc. om in de klas veel verschillende activiteiten mee te doen (denk aan tellen,

wegen, fijn motorische activiteiten en spelactiviteiten).

In onze hal op RH 917 willen we een herfstbos maken. Van oude parasols maken

we dan paddenstoelen. Wie heeft er voor nog een oude parasol en parasolvoet die

niet meer gebruikt wordt. We kunnen deze goed gebruiken.



Ook zijn we op zoek naar platte boomschijven. Wie werkt er bij de

gemeente, een hoveniersbedrijf of i.d. en zou dit voor ons kunnen

regelen?

Halloween

Vrijdag 29 oktober vieren we met de kleuters Halloween. De kinderen

van gebouw RH 917 mogen deze dag verkleed naar school komen.

Jubileum

Onze collega Yvonne Kaijer is 40

jaar leerkracht. Deze jaren heeft

ze met veel plezier les gegeven aan

vele kinderen. Dit kunnen we

natuurlijk niet zomaar voorbij

laten gaan en daarom zeggen : “Juf

Yvonne, hartelijk gefeliciteerd!”

Werkweek groep 8

De werkweek van groep 8 was

zeer geslaagd. Op woensdagavond

27 oktober komen de kinderen

uit groep 8 en hun ouders

gezamenlijk kijken naar de

gemaakte film. Een voorproefje

van de film ziet u via deze link:

https://youtu.be/uv7R4BPQxUY

Delftse sportweek

Vanuit Delft Voor Elkaar wordt er de Delftse

sportweek georganiseerd. De vindt plaats van 16

t/m 24 oktober 2021.

Dit is een week waarbij verenigingen in Delft de

handen ineen slaan om Delftse inwoners op een

ontspannen manier kennis te laten maken met hun

https://youtu.be/uv7R4BPQxUY


sport. Oud of jong, fanatieke sporter of genieter, teamsport of individueel…..

Iedereen kan meedoen!

Cultuurbarbaren

Als u naar beneden scrolt vindt u nog een flyer over een cultuuractiviteit.






