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Nieuwsbrief 4 
schooljaar 2018-2019 - 8 november 2019 

 

Activiteitenoverzicht 

 

Datum  Groep  Activiteit  Tijd 

06-11  8  Start van de 

lotenverkoop 

 

08-11    Week van de 

mediawijsheid 

 

11-11  A t/m 4  Start 

Sinterklaasjournaal 

 

14-11  7/8, 8  Kijkles Swim2Play  9.30-10.30: gr. 7/8 

10.30-11.30: gr. 8 

16-11    Sinterklaas in 

Nederland 

 

18-11  5 t/m 8  Lootjes trekken   

18-11  5, 5/6  Fietsen naar 

zwembad (fiets mee) 

 

19-11  3 t/m 8  Dansles   

20-11    Koffieochtend   

20-11  4, 5  Toneelavond MP2   

20-11    Engelse boekenmarkt  12.00-13.30 

20-11  A t/m 8  Uiterlijk vandaag 

ingevulde strookjes 

en entreegeld 

kerstmusical 

inleveren 

 

21-11  6  Angliatoets   

22-11    Nieuwsbrief 5   
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23-11    Sinterklaas in Delft   

27-11  5/6, 6  Toneelavond MP2   

28-11  A t/m 8  IKC fotograaf   

29-11  A t/m 8  Studiedag (school 

dicht, opvang wel 

open) 

 

 

 

 

Verjaardagen  

 

Datum  Naam  Groep 

08-11  Leslie  gr. 7/8 

10-11  Jamila  gr. 6 

11-11  Phidani  gr. 5/6 

12-11  Jenny  gr. 5 

13-11  Bella  gr. 3/4 

14-11  Anna 

Richard 

gr. C 

gr. 8 

16-11  Mika  gr. C 

20-11  Veerle 

Elli-Anna 

gr. 3 

gr. 3/4 

21-11  Mohammed 

Rhys 

Callum 

gr. C 

gr. 7/8 

gr. 8 

 

 

 

Nieuwe leerlingen  

 

Naam  Groep 

Mohammad Amin  gr. A 

Stef  gr. A 

Salman  gr. 5 

 

 

 

 

 



Familiebericht 

Hoera! Jesai uit groep D heeft een broertje gekregen. Hij 

heet Thejio. Van harte gefeliciteerd. 

 

 

 

 

 

Mededelingen 

 

 

Juf Theodora is getrouwd  

In de herfstvakantie is juf Theodora getrouwd. Gefeliciteerd juf 

Theodora! Hieronder vertelt ze u zelf over haar trouwerij. 

 

 

 

 

 

 

Dear parents, 

Marinos and I are very pleased to announce 

you we got married a couple of weeks ago, on 

the 27th of October. We are both very 

happy to share this unique and unforgettable 

experience with you. Following the Greek 

tradition, the wedding took place in Greece 

and more specifically at my hometown 

Filippiada, since the groom has to come and 

take the bride from the place she has grown 

up.  

We wish you all happiness and love. 

 

Kind regards, 

Marinos and Miss Theodora 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas 

Vanaf maandag 11 november start het 

Sinterklaasjournaal weer. U kunt dit thuis 

kijken met uw kind. Wij kijken het in ieder geval 

ook de volgende dag op school met de groepen 1 

t/m 4. 

 



Op zaterdag 16 november komt Sinterklaas aan in Nederland. U kunt dit ook op 

de televisie volgen. 

Ook mogen alle kinderen hun schoen op school zetten. De kleuters gebruiken 

hiervoor gewoon hun gymschoen die al op school staat. De kinderen uit de andere 

groepen moeten zelf een schoen mee naar school nemen. De datum voor het 

schoen zetten is nog niet bekend. U hoort dit binnenkort. 

Op zaterdag 23 november komt Sinterklaas dan ook aan in Delft. 

En op donderdag 5 december is de grote dag. Dan vieren we het 

Sinterklaasfeest op school. De kinderen moeten deze dag allemaal op het plein 

van het IB-gebouw verzamelen bij de leerkracht. Let op: ze moeten er deze dag 

al om 8.10u zijn, want het feest begint om 8.15. Meer 

informatie volgt later. 

 

Ouderhulp gevraagd 

Op vrijdag 15 november om 8.30 gaat de ouderraad het 

IB-gebouw versieren voor het thema Sint. Zij zoeken nog 

ouders die kunnen helpen. Heeft u interesse, stuur dan een mail 

naar or@eglantierdelft.nl. 
 

Gezocht voor de kleutergroepen 

Bent u thuis aan het opruimen en komt u spullen tegen die u 

niet meer gebruikt? Denk dan eens aan de kleutergroepen. 

Misschien heeft u nog speelgoed autootjes, lego, 

gezelschapsspelletjes voor kleuters, verkleedkleren, etc. Wij 

kunnen het goed gebruiken. 

Ook zijn we op zoek naar een autostuur. Werkt u misschien in 

de garage, bij een autobedrijf, etc. en kunt u aan een stuur 

komen? Ook daar zijn we blij mee. 

 

 

Te leen gevraagd voor de kleutergroepen 

Voor de komende Sinterklaasperiode zijn we nog op zoek naar een 

of meerdere (kinder)zadels van een paard. Ook zijn we op zoek 

naar paardenverzorgingsattributen, hoefijzers, teugels, etc. Rijdt 

u paard, werkt u in een manege, etc. en kunt u het regelen dat de 

kleutergroepen deze spullen mogen lenen? Laat het aan de juffen 

weten. Het liefst zo spoedig mogelijk. 

Voor de sinterklaasperiode hebben we ook nog een oude koffer 

nodig. Wie heeft deze te leen? 

 

 

Gezocht voor groep 4, 5, 5/6 en 6  

MP 2 is op zoek naar kosteloos materiaal. Hiervan gaan ze 

speelgoed maken. Denk aan flessen, keukenrollen, kartonnen 

dozen etc. Wilt u de spullen inleveren bij de leerkrachten van 

de betreffende groepen. Alvast bedankt! 

De groepen 4 en 5 hebben op woensdag 20 november hun 

toneelstuk en groep 5/6 en 6 op 27 november. 
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Kerstmusical  
Over een maand zijn de gezellige december weken al weer aangebroken. 

Ook al is Sinterklaas nog niet eens in het land, bij ons is de werkgroep 

kerst ook al actief bezig. Dit jaar wordt het een bijzonder kerstfeest. 

Wij nodigen alle leerlingen en hun ouders/ verzorgers uit om op maandag 16 

december een kerstmusical te komen bekijken!  

Wij hebben gekozen voor de musical: “De Sneeuwkoningin”. 

De musical wordt opgevoerd door alle medewerkers van De Eglantier en wel in de 

zaal van Stanislas College aan de Krakeelpolderweg 1. Dit gebouw staat 200 

meter voorbij de brandweerkazerne. 

Wij hebben daar een eigen, klein restaurant met zelfgemaakte heerlijke hapjes 

(door groep 8) en er vindt ook de trekking plaats van een grote loterij met 

prachtige prijzen! 

Van de opbrengst van de kaartverkoop, loterij en restaurant wordt een deel van 

de kosten van de werkweek van de huidige groep 8 betaald. Ook wordt de 

opbrengst gebruikt voor nieuw buitenspeelmateriaal. 

 De voorstelling is op maandag 16 december. 

● ‘s Middags zijn alle kinderen vrij van school. 

De zaal is niet groot genoeg voor alle leerlingen en hun ouders/ 

verzorgers. 

Daarom is er een middagprogramma ( start rond 15.45 uur)  voor de 

leerlingen van de groepen 1 t/m 4 en hun ouders. 

Rond 18.30 uur begint het avondprogramma voor de leerlingen van groep 

5 t/m 8 en hun ouders. Als u kinderen 

hebt in beide leeftijdsgroepen kunt u zelf 

kiezen op welk tijdstip u komt. 

● Gisteren kregen alle leerlingen een brief 

mee naar huis. Onderaan deze papieren 

brief vindt u een strookje waarop u invult 

op welk tijdstip en met hoeveel personen 

u komt. 

Wij vragen u om dit ingevulde  strookje in 

een envelop ( met naam) in te leveren bij 

de leerkracht, samen met het entreegeld. 

De entreeprijs is € 1,- per persoon. 

Wij willen de enveloppen met strookjes 

graag uiterlijk woensdag 20 november 

binnen hebben! 

De entreekaarten ontvangt u kort daarna. 

● Binnenkort worden er loten verkocht door 

de leerlingen van groep 8! U wordt 

ongetwijfeld binnenkort op het plein door hen aangesproken om loten 

van hen te kopen. De loten kosten 1 euro per stuk. De trekking is op 

maandag 16 december. 

 

 



Engelse boekenmarkt op RH 917 

Op woensdag 20 november vindt er op RH 917 van 12.00 - 13.30 een boekenmarkt 

plaats waar u Engelse boeken kunt kopen. U vindt er verschillende boeken voor 

alle leeftijden en over uiteenlopende onderwerpen. U kunt hier niet pinnen, dus 

neem contant geld mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe boompjes 

Op het plein van het RH-gebouw 919 zijn door onze 2 vrijwilligers 

nieuwe boompjes geplant. De boompjes zijn gesponsord door onze 

tuinman Peter van Zuijlen. Heel erg bedankt hiervoor!  

 

 

 



Droevig nieuws 

Dinsdag kregen wij het droevige nieuws dat onze 

overblijfmedewerker Bertie Askamp was overleden. 

Bertie was bijna 35 jaar overblijfjuf bij ons op school. Dit 

deed zij met veel liefde. 

Wij wensen familie en naasten veel sterkte met dit verlies. 

Wanneer u een kaart wilt sturen dan kunt u deze inleveren bij 

juf Yvonne den Haan. Wij zorgen dat de kaarten bij de familie komen. 

 

Sinterklaasactiviteiten in de wijk Tanthof 

 

 



 

 


