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Activiteitenoverzicht
Datum

Groep

15-10

Activiteit

Tijd

Einde
Kinderboekenweek

19-10

8

Filmavond werkweek

19.00

21-10

A t/m 8

Margemiddag, alle
kinderen ‘s middags
vrij

12.00 school gesloten,
opvang open

24 t/m 28-10

A t/m 8

Herfstvakantie

Opvang wel open

30-10

Wintertijd, klok een
uur terug

02-11

Luizencontrole

02-11

Koffieochtend

04-11

A t/m 8

Schoolfotograaf

04-11
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04-11

Start Week van de
Mediawijsheid

07/08-11

8

Voorlopig advies

07-11

A t/m 4

Start
Sinterklaasjournaal

12-11

Sinterklaas in
Nederland

8.30-9.30, RH 919

Nieuwe leerlingen

Naam

Groep

Vincenzo

gr. A

Amy

gr. A

Maelynn

gr. D

Tara

gr. C

Mededelingen
Opvang
Peuterspeelzaal
We hebben bij de peuterspeelzaal afgelopen periode afscheid genomen van een
aantal peuters. Ze zijn helemaal klaar voor de basisschool, Heel veel succes op
de basisschool! Hierdoor is ook een aantal nieuwe peuters bij ons gestart.
Welkom nieuwe peuters!

BSO herfstvakantie
De herfstvakantie komt er weer aan en de BSO is
druk bezig om het programma af te ronden.
Binnenkort zult u dit ontvangen. Vergeet niet uw
kind(eren) aan te melden voor de vakantie.

Kinderdagverblijf thema Herfst
De medewerkers van het kinderdagverblijf hebben voor de
kinderen een heel divers activiteitenprogramma gemaakt
met als thema Herfst. Hier gaan zij de aankomende weken

mee aan de slag. U kunt de activiteiten terugvinden op het informatiebord van
het kinderdagverblijf.

Onderwijs
Werkweek groep 8
De 45 kinderen uit groep 8 genoten vorige week van een geweldige werkweek.
Debet daaraan waren de goede sfeer en het leuke, afwisselende programma. Vier
dagen waren de kinderen in Bennekom en daar werd veel gespeeld, geleerd,
gefietst en gelachen. Van het geheel is een film in wording en die wordt op
woensdagavond 19 oktober vertoond aan die kinderen en hun ouders.
U kunt op YouTube een preview zien:
Introductie werkweek 2022
Hieronder ziet u nog een verslag van de werkweek geschreven door kinderen van
groep 8.
Werkweek
Dag #1 maandag (de eerste dag)
Maandag zijn we aangekomen in Bennekom. En gingen in groepjes spelletjes doen.
Voor het avondeten hebben we wraps gemaakt om mee te nemen naar de
wildsafari. Daarna gingen we fietsen naar de wildsafari in de regen en hebben we
herten gezien die hindes achterna gingen. En weer terug gefietst en in het huis
hebben we nog een kom soep gekregen.
Dag #2 dinsdag
Dinsdag zouden we naar het Openlucht museum gaan maar dat ging niet door
omdat het keihard ging regen. In plaats daarvan gingen we naar de Koninklijke
Burgers Zoo, En hebben we veel mooie dieren gezien. En ´s avonds hebben we
heerlijke nasi gegeten.
Dag #3 woensdag
Woensdag bleven we bij het huis. We hebben na het ontbijt een mooie wandeling
gemaakt door het bos. We kregen ook bezoek van meester Gijs die met ons
archery tag heeft gedaan.Voor de lunch hadden we pannenkoeken. We kregen
ook les van meneer Peter van het kröller Müller museum. En ´s avonds laat toen
de zon al onder was hebben we in teams gelasergamed.
Dag #4 donderdag (de laatste dag)
Op donderdag hebben we toen we om 7 uur op moesten staan onze kamers
opgeruimd en onze tassen/koffers ingepakt. En hebben gefietst naar
Oosterbeek om het Airborne museum te bezoeken. En hebben we nog geluisterd
naar het indrukwekkende verhaal van mevrouw Thea die de tweede wereldoorlog
had meegemaakt. Daarna hebben we nog de begraafplaats bezocht waar mensen
liggen die bij de slag om Arnhem zijn gesneuveld. Bij het avondeten hebben we

een kom soep gegeten en een broodje knakworst. Uiteindelijk hebben de ouders
ons terug gebracht naar de school waar alle ouders op ons zaten te wachten.
Geschreven door Nika en Lina

Studiedag
Afgelopen vrijdag had het onderwijsteam een studiedag.
We begonnen met een terugblik op onze studiereis naar Stockholm en de vraag
hoe we het leren centraal zetten op ons IKC.
Vervolgens was er een gastspreker die ons
meenam in het onderwerp Leergesprekken.
Waarom voer je die, hoe voer je die?
Het middagprogramma was divers. De
kleutergroepen gingen zich richten op het
spelend leren. De nieuwe leerkrachten
kregen werden geinformeerd over de
basiskennis van het spelend leren in de
kleutergroepen. De leerkrachten die dit
onderdeel al gedaan hadden zijn verder
gegaan met het implementeren hiervan d.m.v.
het maken van een kwaliteitskaart.
De groep 3 leerkrachten gingen ook verder met de basiskennis van het spelend
leren in groep 3.
De groepen 4 t/m 8 hebben zich beziggehouden met het inzetten van het
zelfstandig werken in de klas.

Schoolfotograaf
Vrijdag 4 november komt de schoolfotograaf. Alle broertjes
en zusjes die op onze school zitten zullen onder schooltijd
samen gefotografeerd worden. Dit regelen wij dus.

Wilt u uw andere kinderen, die niet bij ons op school zitten ook op de foto erbij
hebben dan kunt u dit doen voor schooltijd, vanaf 7.30 uur. Na de herfstvakantie
krijgt u meer informatie.
Hak-potten
Voor een klein project op school zijn wij op zoek naar
grote lege Hak - potten, van +/- 700 gram, met een
deksel. Het mag ook van een ander merk zijn, maar wel
met hetzelfde model en dezelfde maat. Ze kunnen
worden ingeleverd bij de juffen Myra (RH), Yvonne K.
(RH) en Evelien (IB) vóór de herfstvakantie.

Gezocht
Wij zijn bij de kleuters op zoek naar iemand die in de
gelegenheid is om voor ons 8 tot 10 zakken speelzand te
halen bij bijvoorbeeld de Gamma, Praxis, etc. Houdt er
rekening mee dat de zakken speelzand aardig wat wegen
(meestal 25 kg per stuk). Bent u in de gelegenheid en wilt u
ons helpen? Meld dit dan bij de kleuterleerkrachten.
Ook zijn we bij de kleuters op zoek naar
kastanjes, eikeltjes, schone, droge blaadjes,
beukennootjes, bolsters, dennenappels, etc.
Zoekt u samen met uw kind ook mee? Uw kind
mag deze spullen mee naar school nemen.
Hiermee kunnen we in de klas leuke en leerzame
activiteiten doen.
IKC gids en IKC kalender
Aan het begin van het schooljaar heeft u de IKC kalender gekregen. Deze kunt u
nu ook vinden op de website, evenals de IKC gids.
https://eglantierdelft.nl/ouders/schoolgids-en-kalender
Mother Tongue Reading en Kinderboekenweek
Vorige week woensdag deden we bij de
kleuters en de groepen 3, 3/4 en 4 aan
Mother Tongue reading. We hadden
enorm veel ouders en grootouders op
visite om voor te lezen in de moedertaal
die er thuis gesproken wordt. De
kinderen waren in kleine groepjes
ingedeeld en er werd in wel 23
verschillende talen voorgelezen.

Voorlezen is erg belangrijk voor de taalontwikkeling van (jonge) kinderen. Ze
vergroten op deze manier hun woordenschat en de zinsbouw wordt verbeterd.
Ook trainen ze hierdoor de luistervaardigheid en het plezier in het luisteren
naar en het later ook zelf lezen van boeken wordt op deze gezellige manier
vergroot. We willen dan ook iedereen die is komen voorlezen hartelijk hiervoor
bedanken en we hopen een volgende keer weer op uw deelname.
Aansluitend hierop zijn we de woensdag daarna verder gegaan met het openen
van de kinderboekenweek. De kinderen mochten
“groen” naar school komen, aangezien het thema
van de Kinderboekenweek Gi-Ga Groen is. Er zijn
verschillende activiteiten gedaan, er werd gedanst
op het Gi-Ga-Groene lied en er wordt de komende
tijd extra veel voorgelezen. Ook DOK heeft tijdens
de Kinderboekenweek, die van 5 t/m 16 oktober
duurt, een leuk programma. Via onderstaande link
kunt u dit programma bekijken:
https://dok.op-shop.nl/ingang/kinderboekenweek/

Zwangerschaps-/ babyspullen
We hebben een ouder die zwangerschaps-/
babyspullen heeft die niet meer gebruikt worden.
Kunt u dit goed gebruiken, dan kunt u een mail
sturen naar directie@eglantierdelft.nl

Cultuurbarbaren
Tijdens het festival maken kinderen
laagdrempelig en op een leuke manier kennis
met cultuur. Het festival maakt cultuur
bereikbaar en leuk voor iedereen via een zeer
divers programma voor kinderen van
verschillende leeftijden, lage prijzen en elke
dag van de week activiteiten op 20
verschillende locaties. Zo is er qua budget,
reistijd en interesse voor ieder kind wel een
activiteit te vinden. Kortom, laat de
Cultuurbarbaren maar komen!

Kaartverkoop
Tickets zijn online te koop via www.cultuurbarbaren.com/progamma. Zowel voor
de betaalde als de gratis activiteiten is een ticket nodig. Meer informatie over
het festival vind je in het programmaboekje dat elk Delfts basisschoolkind mee
naar huis krijgt en op www.cultuurbarbaren.com.
Info
Voor wie: kinderen in de basisschoolleeftijd, 4 t/m 12 jaar
Waar: 20 culturele locaties in Delft
Wanneer: zaterdag 22 t/m zondag 30 oktober 2022 (herfstvakantie)
Tickets: online via www.cultuurbarbaren.com/programma
Kosten: er zijn gratis activiteiten oplopend tot maximaal € 10,- p.p.

Flyers
Als u verder naar beneden scrollt komt u nog wat interessante flyers tegen over
een ontmoetingsgroep voor kinderen, De Papaver en hockey.

