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Activiteitenoverzicht
Datum

Groep

Activiteit

08/09-11

8

Voorlopig advies

08-11

A t/m 4

Start
Sinterklaasjournaal

13-11
15-11

Sinterklaas in
Nederland
5 t/m 8

Lootjes trekken

19-11

Nieuwsbrief 5

20-11

Sinterklaas in Delft

22-11

Tijd

7, 7/8, 8

Bezoek Grotius

24-11

Koffieochtend, RH
919

26-11

Studiedag, leerlingen
vrij, opvang open

8.30-9.30

Nieuwe leerlingen

Naam

Groep

Kailin

gr. A

Kayla

gr. B

Binh-Minh

gr. C

Jerome

gr. A

Simon

gr. B

Familiebericht

Hoera!
Yasmine uit groep 3 heeft een zusje. Ze heet Aya.
Gefeliciteerd!

Noah Jayden!

Hoera!
Onze collega Femke is 13 oktober
bevallen van een prachtige zoon,

Mededelingen
Opvang
Halloween feest
Donderdag 28 oktober hadden wij een fantastisch
Halloween feest georganiseerd met de kinderen van de
bso. Het was zeer geslaagd!

Dag meester Stefan
Vrijdag 29 oktober hebben wij afscheid genomen van onze ikc
medewerker Stefan. Hij is vanaf maandag 1 november
begonnen aan een nieuw avontuur. We wensen hem veel succes.
Gezocht
Bso IB is op zoek naar een nieuwe bank om in de aula te zetten!
Heeft u nog een oude bruikbare bank of kent u iemand die ons
hierbij kan helpen? Dan horen wij het graag.
Nieuwe leden voor de oudercommissie
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
Jubileum
Op 13 oktober werd ik enorm verrast i.v.m. mijn 40-jarig
jubileum als leerkracht!
De dag ervoor waren er al veel collega's onverwacht pizza
komen eten bij mij thuis. Wat een leuke overval was dat!
En de dag erna werd ik op de versierde fiets naar school
gebracht. Het was heel fijn dat mijn man Hans, onze kinderen
Sanne en Bart, en onze kleinzoon Jelle daar ook bij waren!
In de straat stond een draaiorgel, alle kleuters en de groepen
3 en 3/4 stonden mij met vlaggetjes en liedjes op te wachten. En daarna kwamen
alle kinderen uit gebouw IB ook naar de Roland Holstlaan. Ik genoot er enorm
van! Daarna bezocht ik alle groepen
en iedere groep zong een lied voor
me. Als muziekjuf is dat natuurlijk
enorm leuk...
's Middags hadden mijn collega's
een prachtige en lekkere high-tea
verzorgd.
Het was een onvergetelijke dag.
Met heel veel kaarten en cadeaus,
ook van u, ouders en uw kinderen.
Heel erg bedankt daarvoor!

Start Sinterklaasjournaal
Maandag 8 november start het
Sinterklaasjournaal. We gaan dit met de
kinderen in de klas (groep a t/m 4)
terugkijken (wij beginnen dus op dinsdag 9
november). U kunt dit thuis ook volgen met
uw kind.
Gezocht
Vanaf maandag 22 november mogen de
kinderen een fopcadeau meenemen naar
school (een lege doos verpakt in
sinterklaaspapier).
Ook zijn we bij de kleuters op zoek naar
schoenendozen om stoomboten mee te knutselen.

Sinterklaas bij u thuis
November is begonnen en zo ook de voorbereidingen voor Sinterklaas!
Uiteraard wordt het feest op vrijdag 3 december weer enorm gezellig en
sfeervol, dat staat vast.
Maar....... U kunt de Sinterklaas-sfeer voortzetten door
Sint op bezoek te laten komen bij u thuis!
Ouders van kinderen in de groepen 1, 2 en 3 krijgen de
mogelijkheid om onze eigen Sint, met of zonder Pieten,
een huisbezoek te laten brengen.
Onze school hoopt daardoor geld te verdienen voor
nieuwe Pietenpakken, een Sint-kostuum en baard en pruik
voor de Sint. Of heeft u zelf toevallig Sint- of Pieten
kostuums thuis liggen die de school mag hebben?
Wat houdt dit aanbod in?
Voor € 50,- komt de Sinterklaas met 2 Pieten op 3 december 's middags 15
minuten bij u op huisbezoek.
Of:
voor € 35,- komen twee Pieten ( dus zonder Sint ) vrijdag 3 december 10-15
minuten bij u op huisbezoek.
Of:
voor € 35,- komen twee Pieten ( dus zonder Sint )op zondag 5 december 10-15
minuten bij u op huisbezoek.
-Op vrijdagmiddag 3 december zijn de kinderen vrij om 12 uur. De huisbezoeken
vinden plaats van 14.00u-18.00u.
- Op zondagmiddag 5 december vinden de huisbezoeken plaats van
14.00u-17.00u.
U mag een voorkeurstijd opgeven, maar wij garanderen niet dat deze tijd ook
ingepland wordt.

(U mag als ouder uiteraard ook méér bijdragen, óf een bedrag doneren voor de
kostuums zonder dat u een huisbezoek wilt....)
U reserveert bij ons per mail. Uw aanmelding kunt u op zondag 7 november vanaf
12.00 uur versturen naar
y.kaijer@eglantierdelft.nl.
Vermeld duidelijk welke dag en welke samenstelling! Sint met Pieten óf alleen
Pieten.
Eerder mailen heeft geen zin, deze mails worden niet meegenomen.
De eerste 12 personen voor de vrijdagmiddag, 12 voor de zondagmiddag) die
reageren worden in het programma opgenomen.
Hoort u bij de gelukkigen? Dan krijgt u in de week van 8 november bericht.
Wij vragen u dan ook een leuk 'verhaaltje' te sturen dat Sint of Piet kan
gebruiken als hij een cadeautje aan uw kind geeft (uw kind heeft een
zwemdiploma gehaald, of houdt veel van voetbal, etc.).
Toneelavonden
Hieronder ziet u de data van de toneelavonden die
hopelijk dit schooljaar weer gaan plaatsvinden.
Zet het alvast in uw agenda.
Woensdag 17 nov MP2
Woensdag 16 februari (groep A en D) en dinsdag 22
februari (groep B en C)
Woensdag 23 feb MP3
Woensdag 6 april MP1
Geslaagde koffieochtend
Afgelopen woensdag konden we, na een heel lange
tijd, gelukkig weer een koffieochtend organiseren.
Het werd een nuttige, gezellige en goed bezochte
ochtend. Nieuwe ouders, die van alles wilden weten
en contacten willen leggen. “Bekende” ouders, die
daarbij van grote dienst waren. Ideetjes, tips en
contactgegevens werden uitgewisseld. Wilt u hier
ook een keer bij zijn? Meepraten en meedenken over
diverse onderwerpen? Dan zien we u graag op woensdag 24 november, van 8:309:30 uur, op de locatie Roland Holstlaan 919. U bent van harte welkom.
Luizencontrole
Er zijn luizen gevonden bij kinderen op RH 917.
Wilt u de haren van uw kind(eren) goed (blijven)
controleren en actie ondernemen als u luizen/ neten
vindt. Wilt u ook de leerkracht op de hoogte stellen?

Warme kleding
Het wordt weer kouder buiten en ventilatie blijft een belangrijk
aandachtspunt. Daarom staan er ook tijdens koudere dagen ramen
open. Wilt u uw kind een extra vest meegeven voor als uw kind het
koud heeft op school. Het zou handig zijn als dit vest op school kan
blijven hangen, zodat uw kind het kan pakken als het nodig is.
Aladdin
Woensdag 3 november zijn wij met
de kinderen uit leerjaar 6 naar de
musical Aladdin geweest in het
AFAS circustheater in
Scheveningen.
Dit grote spektakel werd mogelijk
gemaakt door de ABN AMRO
Foundation. De foundation vindt
het erg belangrijk dat er
kansengelijkheid is voor alle
kinderen en organiseert jaarlijks vele activiteiten die van huis uit niet altijd
vanzelfsprekend zijn.
De Eglantier was een van de 33 uitverkorene scholen uit het hele land die naar
de Broadway musical Aladdin mochten. Zo waren er zelfs scholen uit Limburg en
Groningen! Met ongeveer 1500 kinderen hebben wij enorm genoten van deze
kleurrijke, grappige, spannende en vooral leuke musical.
Wij willen via deze weg de ABN AMRO Foundation en de vrijwilligers nogmaals
enorm bedanken voor deze bijzondere ervaring.
Mini bibliotheekjes
U heeft ze vast wel eens gezien, de mini bibliotheekjes op de
schoolpleinen van de gebouwen aan de IB en de RH. Deze zijn
gevuld met allerlei kinder- en informatieve boeken. De bedoeling
van zulk soort mini- biebs is dat de boeken geruild kunnen
worden. U haalt en dus een boek uit en u zet er een ander boek
voor terug. Zo blijven de kastjes altijd gevuld en kan er gratis
worden gelezen.

SchouderCom
Zoals de meesten van u weten, gebruiken we op school
SchouderCom. U kunt dit gebruiken via een app op uw
telefoon of via de website van SchouderCom. Omdat
nog niet voor iedereen duidelijk is wat hiermee
allemaal kan, zetten we nog even de belangrijkste
dingen op een rij.

● De leerkrachten verzenden informatie naar de ouders, bijvoorbeeld om u
op de hoogte te brengen van bepaalde zaken, om u iets te vragen, mede te
delen, etc. Dit kan zowel naar de hele groep tegelijk, maar ook naar een of
meerdere ouders. Als ouder kunt u ook berichten sturen naar de
leerkracht als u een vraag/ mededeling heeft.
● Wanneer er een contactmiddag/ -avond is verzendt de leerkracht een
intekenlijst waarop u zich kunt inschrijven.
● Ook als de leerkracht bijvoorbeeld hulp zoekt tijdens een bepaalde
activiteit of uitstapje kan er een intekenlijst verzonden worden waarop u
dan kunt intekenen.
● Voor iedere klas is er een blog waar leerkrachten leuke en leerzame
momenten met de klas opzetten (een geschreven stukje en/of foto’s),
zodat u ook kunt zien en lezen wat er in de klas gebeurt.
● U kunt de jaarkalender inzien.
● Ook kunnen ouders onderling contact met elkaar opnemen om bijvoorbeeld
speelafspraken voor de kinderen te maken. Als u als ouder niet wilt dat
andere ouders contact met u opnemen dan kunt u dit in uw account
uitschakelen.
Voor een uitgebreide handleiding voor ouders kunt u klikken op onderstaande
link. Houdt er rekening mee dat wij als school niet alle opties kunnen gebruiken.
Dit hangt samen met het pakket dat wij gekozen hebben.
https://www.schoudercom.nl/wp-content/uploads/Handleiding-voor-ouders-2.0.p
df
Ook kunt u de website van SchouderCom bezoeken. Hier kunt u ook inloggen in
uw account.
https://www.schoudercom.nl/
EU schoolfruit
Op het gebouw IB doen wij vanaf maandag 15 november 2021
tot en met 22 april 2022 mee aan het EU-schoolfruit en
-groente programma. Elke dinsdag, woensdag en donderdag
krijgen de kinderen fruit/ groente op school. Op deze dagen
hoeft u uw kind(eren) dus geen fruit mee te geven. Het zou
fijn zijn als u wel zelf fruit meegeeft op de maandagen en de
vrijdagen. Zo hebben ze elke dag van de schoolweek een
gezonde snack. Bij het programma horen ook lessen over
gezonde voeding en het nut daarvan. Deze zullen in de klas, door hun eigen
groepsleerkracht worden gegeven. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u
terecht op: www.euschoolfruit.nl en op de oudernieuwsbrief via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.
De Eglantier valt in de prijzen
Op woensdag 10 november is het (nadat dit evenement meerdere malen is
uitgesteld door de corona-pandemie) Nationale Boomfeestdag 2021.

Staatsbosbeheer is heel blij dat dit belangrijke feest, waarbij kinderen door het
planten van bomen concreet kunnen bijdragen aan een duurzame wereld, alsnog
kunnen vieren!
Dit jaar krijgt de dag een extra feestelijk tintje. Stichting Nationale
Boomfeestdag heeft namelijk samen met Cobra groeninzicht op basis van
analyses van satellietbeelden voor alle basisscholen van Nederland in beeld
gebracht hoe groen de directe omgeving van de school is. Dat hebben we bepaald
door in kaart te brengen hoe groen de buurt is waar de school zich in bevindt,
hoe groot de afstand is tot het dichtstbijzijnde bos (vanaf 500 m2) en hoe groen
de speeltuinen zijn. Meer informatie hierover is te vinden op onze site:
www.boomfeestdag.nl/groeneschoolkaart.
In elke provincie zetten we de drie scholen met de groenste schoolomgevingen in
het zonnetje. Een groene schoolomgeving is elke dag weer een feest voor de
leerlingen: ze kunnen er lekker gezond spelen, het kijken naar een groene
omgeving geeft rust en bevordert de concentratie. En al die planten, bomen en
struiken zijn natuurlijk ook gewoon heel mooi en fijn.
De winnende schoolomgevingen vormen ook een flinke opsteker voor de
gemeente. Immers: de school en de gemeente dragen samen zorg voor de
aanplant en het beheer van planten, struiken en bomen op het schoolplein en in
de omliggende straten en parken. De prijzen zijn daarmee eigenlijk ook een
beetje voor de gemeente, gefeliciteerd!!
In onze gemeente Delft zijn wij als school in
de prijzen gevallen!!!!
Onze school heeft in provincie Zuid-Holland
de derde prijs gewonnen. De eerste en de
tweede prijs zijn gevallen in gemeente
Dordrecht en gemeente Molenlanden.
We krijgen woensdag 10 november een
plaquette uitgereikt, die we op het
schoolgebouw kunnen aanbrengen en tevens zullen wij in het bijzijn van de
kinderen een boom planten.

