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Nieuwsbrief
schooljaar 2022-2023 - 7 november 2022

Activiteitenoverzicht

Datum Groep Activiteit Tijd

07/08-11 8 Voorlopig advies

07-11 A t/m 4 Start

Sinterklaasjournaal

12-11 Sinterklaas in

Nederland

14-11 5 t/m 8 Lootjes trekken voor

surprises

19-11 Sinterklaas in Delft

21-11 A t/m 8 Studiedag, leerlingen

vrij

School gesloten,

kinderopvang open

23-11 5, 5/6, 6 Toneelavond MP2

25-11 Nieuwsbrief 5

30-11 7, 7/8, 8 Toneelavond MP3

01-12 5 t/m 8 Surprises inleveren

02-12 5 t/m 8 Tentoonstelling

surprises

05-12 A t/m 8 Sinterklaas feest,

leerlingen 12.00 vrij

Margemiddag, school

12.00 gesloten,

kinderopvang wel

open

mailto:directie@eglantierdelft.nl


Nieuwe leerlingen

Naam Groep

Faatimah gr. A

Kate-Lynn gr. B

Bobby gr. B

Familiebericht

Hoera! Asya uit groep D heeft een zusje gekregen. Haar naam is

Maysa. Gefeliciteerd!

Heeft u ons al gevonden op Instagram

(ikc.de.eglantier.delft)?

Of bent u vrienden met ons op Facebook (IKC De Eglantier Voorhof)?

We posten wekelijks weetjes over school, bijzondere gebeurtenissen of leuke

feitjes.



Mededelingen

Opvang

BSO uitje naar Avontura

In de herfstvakantie zijn de kinderen van zowel BSO

Weidehommels als BSO Boomhommels naar Avontura

geweest. De kinderen hebben een ontzettend leuke dag

gehad!

Halloween feest

De BSO sloot de herfstvakantie af met een

griezelig Halloween feest. Iedereen was

verkleed. Kinderen die die dag niet naar de

BSO kwamen, konden samen met hun papa

en/of mama langskomen. Kinderen konden

geschminkt worden. Er werd gedanst en er

werden verschillende soorten spellen gespeeld.

Een geslaagd feest!

Juf Jill 5 jaar in dienst

Op vrijdag 21 oktober was Juf Jill alweer 5 jaar in dienst.

Gefeliciteerd Juf Jill en nog op vele jaren veel werkplezier!

Onderwijs

Speelgoedbank

We hadden bezoek van een vrijwilliger, tevens oma van

twee leerlingen bij ons op school. Er waren nieuwe

boeken gedoneerd door Paagman. De Speelgoedbank

wilde ook onze minibiebs voorzien van deze nieuwe

boeken. Wat geweldig mooi. Heeft u nog boeken thuis

over die niet meer gelezen worden? U kunt ze

inleveren bij ons op school. Wij zullen deze boeken dan

in de twee mini biebs plaatsen. Hieronder kunt u lezen

wat de speelgoedbank doet.



Speelgoed is een belangrijk hulpmiddel bij de ontwikkeling van kinderen.

Kinderen zijn actief bezig en kunnen zich ermee ontspannen en leren zo

spelenderwijs. Voor gezinnen die onder de armoedegrens leven is het vaak te

duur om voor hun kinderen goed speelgoed te kopen. De Speelgoedbank wil ze

daarbij helpen, want ieder kind wil spelen en heeft het recht om te spelen. Alle

kinderen worden blijer en wijzer door te spelen.

Speelgoedbank werkt met verwijskaarten via de Voedselbank, Humanitas,

Home-start, Vluchtelingenwerk, etc. om de kinderen te bereiken die speelgoed

het hardst nodig hebben. Waar mogelijk brengen zij het speelgoed bij kinderen

uit de Oekraïne.

Iedere zaterdag van 10-13 uur ontvangen wij weer graag nieuw of zo goed als

nieuw speelgoed in onze Speelgoedwinkel zonder kassa in Delftstede,

Phoenixstraat 66 te Delft, vlakbij Molen de Roos.

Start Sinterklaasjournaal

Maandag 7 november start het

Sinterklaasjournaal. We gaan dit met de

kinderen in de klas (groep A t/m 4)

terugkijken (wij beginnen dus op dinsdag 8

november). U kunt dit thuis ook volgen met

uw kind. Het is dagelijks te zien op NPO 3

om 18.00.

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/

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 2023 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 2019, dan is er nog wel plek op de lijst met aanmeldingen. U kunt een

mail sturen naar: directie@eglantierdelft.nl

Luizencontrole

Een paar ouders hebben vorige week alle kinderen

gecontroleerd op hoofdluis. Hier zijn we erg blij mee.

Zo kunnen we luizen vroegtijdig opsporen en

behandelen. Wanneer er luizen/ neten zijn gevonden

in de haren van uw kind heeft u daar een brief over

gekregen met informatie over hoe u deze luizen het

best kunt bestrijden. De klassen waarin hoofdluis is

aangetroffen worden deze week opnieuw

gecontroleerd.

Verder controleren deze ouders preventief alle

leerlingen na iedere vakantie.

In de herhaling - 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.

https://www.schoudercom.nl/wp-content/uploads/Handleiding-voor-ouders-2.0.p
https://www.schoudercom.nl/wp-content/uploads/Handleiding-voor-ouders-2.0.p
https://www.schoudercom.nl/
mailto:directie@eglantierdelft.nl


Week van de Mediawijsheid

Deze Week is het de week van de Mediawijsheid.

Met de Week van de Mediawijsheid wordt aandacht

gevraagd voor kritisch, leerzaam en vooral positief

mediagebruik. De Week van de Mediawijsheid (4

t/m 11 november 2022) heeft als thema ‘Like en

Cancel’ en gaat over het stimuleren van prosociaal

gedrag online. De campagneweek wordt elk jaar

opnieuw georganiseerd en is met name zichtbaar in

basisscholen en lokale bibliotheken. Groep 5 t/m 8 krijgen deze week een

spreker in de klas over dit onderwerp. Woensdagavond 9 november is er een

ouderavond voor de ouders van groep 5 t/m 8 door de spreker over hetzelfde

onderwerp als de workshop die de kinderen krijgen, nl. Like en Cancel.

Culturele gezins-UIT-agenda HAAGJES

De culturele gezins-UIT-agenda voor de maanden november en december kunt u

inzien via de onderstaande link:

https://nardinckmedia.us19.list-manage.com/track/click?u=7f6564c06b03a90ac

cb24bcb2&id=f7ed58b949&e=da9e220363

Hierin vindt u o.a. ideeën voor een speurtocht bij Escher in het Paleis, nieuwe

theatervoorstellingen bij theater Merlijn, activiteiten bij het Mauritshuis en

natuurlijk de nodige Sinterklaasideeën en tips voor de kerstvakantie.

Caecilia

Caecilia start na de herfstvakantie een nieuwe

blokfluitgroep!

Samen muziek maken is niet alleen leuk, maar heeft ook

een positieve invloed op de ontwikkeling en het

leervermogen van kinderen.

Op maandag 14 november start Caecilia met een nieuwe

beginnersgroep blokfluitleerlingen. Daan van Koppen,

zal kinderen vanaf ca. 6 jaar (groep 3)

op maandagmiddag na schooltijd, om half 4, leren hoe je muziek uit een blokfluit

haalt.

Vooraf hoeft er niets geregeld te worden; de vereniging zorgt voor een blokfluit

en het  lesmateriaal. De lessen worden gegeven in kleine groepjes zodat de

kinderen al snel samen  muziek kunnen maken.

Door de lessen in groepjes aan te bieden kan het lesgeld beperkt worden

gehouden. De lessen  vinden plaats op maandagmiddagen in “Het Notenschip”, het

verenigingsgebouw van Caecilia in  Schipluiden. Dit is een centrale en goed

bereikbare locatie in Schipluiden. Meer informatie over  de blokfluitles is te

vinden via deze link.

https://www.weekvandemediawijsheid.nl/
https://nardinckmedia.us19.list-manage.com/track/click?u=7f6564c06b03a90accb24bcb2&id=f7ed58b949&e=da9e220363
https://nardinckmedia.us19.list-manage.com/track/click?u=7f6564c06b03a90accb24bcb2&id=f7ed58b949&e=da9e220363


Blokfluit spelen is gemakkelijk te leren, waarbij je

meteen ook noten leert lezen.

Bij Caecilia snijdt het mes aan twee kanten; als je

de

blokfluit goed beheerst en plezier hebt in het

maken van

maken van muziek dan kan je zonder enig probleem

overstappen naar

een ander instrument en kan je mee gaan spelen in

de

orkesten van de vereniging. Er is inmiddels een

groepje

voor de gevorderde leerlingen. Zij hebben les op

donderdagmiddag om half 4. Heb je eerder

blokfluitles

gehad en wil je daarmee verder? Ook dan ben je

van harte

welkom.

Twijfel je of je het leuk vindt om een instrument te gaan

bespelen?

In dat geval is het mogelijk een proefles te doen. Een

blokfluit en het lesmateriaal kun je dan even lenen.

Voor aanmelden of vragen over de blokfluitles: mail

naar opleidingen@caeciliaschipluiden.nl.

Meer informatie? Kijk op www.caeciliaschipluiden.nl of

mail naar opleidingen@caeciliaschipluiden.nl.

Scroll naar beneden voor nog wat interessante flyers.

http://www.caeciliaschipluiden.nl







