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Nieuwsbrief  
schooljaar 2020-2021 - 6 november 2020 

 

Activiteitenoverzicht 

 

 

 

 

 

 

Datum  Groep  Activiteit  Tijd 

09-11-  A t/m 4  Start 

sinterklaasjournaal 

 

14-11    Sinterklaas in 

Nederland 

 

16-11  A t/m 8  Techniekshow   

13-11  5 t/m 8  Lootjes trekken   

20-11  A t/m 8  Schoolfotograaf   

20-11    Nieuwsbrief 5   

21-11    Sinterklaas in Delft   

23-11  7/8, 8  Bezoek Grotius   

24-11  KDV/ PSZ  Fotograaf   

27-11  A t/m 8  Studiedag, alle lln. 

vrij, opvang wel open 

School gesloten 

02-12  5 t/m 8  Tentoonstelling 

surprises 

 

03-12  KDV/PSZ  Sinterklaasviering    

04-12  A t/m 8 

PSZ 

Sinterklaasfeest, 

leerlingen om 12.00 

vrij 

12.00 school gesloten, 

opvang wel open. Sint 

viering op de BSO  
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Nieuwe leerlingen  

 

 

Opvang-/ schoolverlaters 

 

 

 

Mededelingen 

 

Opvang 

 

Herfstvakantie 

De herfstvakantie was weer een ontzettend leuke week met 

veel verschillende activiteiten. De reptielen zijn weer op de 

BSO langs geweest en de kinderen hebben de slangen en 

spinnen vastgepakt en veel geleerd over de verschillende 

reptielen. Foto’s van de herfstvakantie staan op de Facebook 

pagina van IKC De Eglantier. Vanaf volgende week is de BSO 

alweer bezig met het verzinnen en het opzetten van de 

activiteiten voor de kerstvakantie. 

  

 

Sport 4 Kids 

Sport 4 Kids was voor de herfstvakantie wekelijks op bezoek bij het IB gebouw om 

sport- en spelactiviteiten te geven aan de kinderen van de BSO. Dit was een groot 

succes en de kinderen hebben genoten van de leuke spellen die Remco van Sport 4 Kids 

heeft voorbereid voor de kinderen.  

  

Na de herfstvakantie gaat Sport 4 Kids aan de slag op de peuterspeelzaal in beide 

groepen om  de grove motoriek van de kinderen verder te ontwikkelen. 

  

 

Sinterklaas 

Sinterklaas is alweer bijna in het land en dat betekent dat het Sinterklaasjournaal weer 

begint. Vanaf 9 november zal op BSO RH samen met de kinderen gekeken worden naar 

het Sinterklaasjournaal. 

 

Naam  Groep 

O’Jharell  gr. D 

Marco  KDV 

Wiktor  PSZ 

Gwira  gr. C 

Maryam  gr. B 

Antonia  gr. 3 

Naam  Groep 

Seph  KDV 



Workshops 

Op BSO IB beginnen nieuwe workshops. De ouders van de kinderen die op de dag van de 

workshop aanwezig zijn, krijgen een bericht in de ouderapp om de kinderen te kunnen 

aanmelden voor de activiteit. Let op want vol is vol. Bij teveel aanmeldingen zullen we de 

activiteit ook op een andere dag inplannen, zodat alle kinderen die mee willen doen daar 

de mogelijkheid voor hebben.  

  

In de maand november zal dat figuurzagen zijn. Er zijn nog een 

aantal plekjes vrij voor de activiteit. De activiteit zal van start gaan 

op donderdag 5 november. De activiteit is alleen voor kinderen op de 

donderdag. Hierna zal gekeken worden of we de activiteit ook op een 

andere dag kunnen organiseren.  

  

 

Engelse vrijwilliger 

Voor de BSO RH zijn we op zoek naar een Engelse vrijwilliger die wekelijks een half 

uurtje in het Engels komt voorlezen, zodat de Engelse taalontwikkeling gestimuleerd 

wordt. Via de Facebook pagina van de Eglantier is er een bericht geplaatst en daarop 

hebben we leuke reacties gekregen. We gaan de vrijwilligers uitnodigen voor een 

kennismakingsgesprek en hopelijk kunnen we hier na de kerstvakantie meer over 

vertellen. 

 

 

Onderwijs 

 

 

Studiereis 

Vorig schooljaar was onze studiereis naar Zweden gepland. Deze 

ging niet door i.v.m. corona. In de schoolkalender van dit 

schooljaar staat deze reis onder voorbehoud weer gepland op 2 

verschillende momenten. Het eerste moment zou zijn op 18 en 19 

februari (in de kalender staat ‘Studiedag onder voorbehoud’). De 

reis gaat in februari wederom niet door. De kinderen gaan deze 

dagen dus gewoon naar school. Het volgende moment waarop de 

studiereis onder voorbehoud gaat plaatsvinden is nu op donderdag 22 en vrijdag 23 april 

(deze dagen staan in de kalender ook al onder voorbehoud gepland als studiedag). 

 

 

Gevraagd 

De kleuters werken over het thema Feest. Het eerstkomende feest dat 

we gaan vieren, is natuurlijk het Sinterklaasfeest. De kleuters mogen 

vanaf maandag 16 november een fopcadeautje (een leeg doosje ingepakt 

in sinterklaaspapier) meenemen. Hier kunnen we leuke opdrachten mee 

doen in de klas (tellen, torens bouwen, spelletjes in de gymzaal, etc.) 

 

Sinterklaasjournaal 

Vanaf maandag 9 november start het Sinterklaasjournaal. U kunt 

dit ‘s avonds thuis met uw kind kijken. Op school gaan wij het 

Sinterklaasjournaal ook weer volgen. Wij kijken het steeds de dag 

erna terug via internet. 

 

 

 



Lootjes trekken 

In de kalender staat dat de groepen 5 t/m 8 maandag 16 

november lootjes gaan trekken voor de sinterklaas 

surprises. I.v.m. corona hebben we dit iets vervroegd, 

zodat er iets meer tijd is om een cadeautje te kopen of te 

bestellen voor een klasgenoot. Zoals u in de 

persconferentie heeft kunnen zien is het dringende advies 

om niet te gaan funshoppen. Ook wordt er gevraagd om drukte te vermijden en dus meer 

verspreid en eventueel wat eerder inkopen te doen. Vandaar dat er nu op vrijdag 13 

november lootjes worden getrokken. 

 

 

Even voorstellen 

 

Mijn naam is Corine Dijkshoorn. In september ben 

ik begonnen bij De Eglantier (Ina 

Boudier-Bakkerstraat) met mijn stage voor de 

opleiding tot onderwijsassistent. Ik mocht 

afgelopen maanden dus al kennis maken met de 

kinderen uit groep 4. Vanaf november zal ik ook in 

andere klassen van deze locatie hulp bieden aan de 

docenten en hun leerlingen.  

 

Als ik niet met werk bezig ben ga ik heel graag de 

natuur in.  Zowel werken in de tuin, als 

wandeltochten in het bos/op de heide/ door de 

weilanden met mijn man en twee kinderen doe ik 

graag. Ook muziek luisteren, zingen, pilates en 

lezen doe ik veel. 

 

Het werken met kinderen is mij niet vreemd 

aangezien ik al jaren als pedagogisch medewerker 

bij een naschoolse opvang activiteiten organiseerde 

en de tijd doorbracht met kinderen tussen de 8 en 

12 jaar.   

 

Ik heb heel veel zin in het werken met de kinderen, ouders en collega’s van de Eglantier 

het aankomende jaar! Tot snel. 

 

Blije groet,  

Corine 

 
 

Website 

Onze website is vernieuwd. U vindt hier nu ook onze jaarkalender en de 

schoolgids. Beide zijn te vinden in het Nederlands en in het Engels. 

Via onderstaande link kunt u de schoolgids en de jaarkalender vinden. 

https://www.eglantierdelft.nl/ouders/informatie 
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Gratis sponsoren 

Tegenwoordig bestellen we steeds meer online. Gewoon 

omdat het handig is en zeker nu tijdens deze corona 

crisis. We zouden het fijn vinden als u tijdens uw online 

aankopen ook aan de school denkt en ons sponsort. Het 

kost u nl. niets extra’s en de school kan er geld mee 

verdienen, waarmee we weer leuke, nuttige, leerzame 

dingen voor de kinderen kunnen doen. Het enige dat u 

hoeft te doen is via de website van SponsorKliks naar 

de website van uw keuze te gaan i.p.v. dat u direct naar de website van uw keuze gaat. 

Via onderstaande link komt u op de website van SponsorKliks. 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=5258&cn=nl&ln=nl 

 

Als het goed is ziet u dan bij het sponsordoel al staan: Stichting Vrienden Van De 

Eglantier Voorhof (Eglantier Voorhof). Let goed op of dit klopt anders sponsort u een 

ander doel. 

Bent u op de homepagina dan ziet u een zoekbalk om het sponsordoel te zoeken. Tik dan 

in de zoekbalk ‘Stichting Vrienden Van De Eglantier’ en klik dit doel aan. Daarna gaat u 

naar de website van uw keuze en kunt u gewoon zoals normaal uw bestelling doen.  

Er is ook een SponsorKliks app beschikbaar. Deze is te downloaden in de Appstore en in 

de Google Playstore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honing 

We hebben nog een aantal potten honing te koop. Heeft u 

interesse? Stuur een bericht naar de directie: 

directie@eglantierdelft.nl 

De honing kost 4 euro per potje. 
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