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Activiteitenoverzicht
Datum

Groep

20-11
22-11

7, 7/8, 8

26-11

Activiteit

Tijd

Sinterklaas in Delft

online

Bezoek Grotius
Studiedag, leerlingen
vrij, opvang open

30-11

5 t/m 8

Surprise klaar en mee
naar school

01-12

5 t/m 8

Tentoonstelling
surprises

03-12

A t/m 8

Sinterklaasfeest,
12.00 leerlingen vrij

06-12

A t/m 4

Sinterklaascadeau
mee

10-12
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15-12

Koffieochtend

20-12 en 21-12

A t/m 8

Kerststukjes maken

23-12

A t/m 8

Kerstdiner, leerlingen
‘s middags vrij
(opvang wel open)

24-12

A t/m 8

Margemiddag,
leerlingen 12.00 vrij

25 en 26/12
27-12 t/m 07-01

12.00: school gesloten
(opvang wel open)

8.30-9.30
(gebouw IB)

12.00 school gesloten,
opvang wel open

1e en 2e Kerstdag
A t/m 8

Kerstvakantie

School gesloten,
opvang open

Nieuwe leerlingen
Naam

Groep

Minha

gr. C

Mededelingen
Opvang
Sinterklaasfeest
Vrijdag 3 december vieren we Sinterklaasfeest op het
kinderdagverblijf en bij de peuterspeelzaal! De kinderen en
wij hebben er veel zin in.

Kerstvakantie
De bso is druk bezig met het plannen van de kerstvakantie! Er
staan een hoop leuke activiteiten op de planning.

Gezocht
Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe bank voor op
de bso. Heeft u een bank die u weg doet of kent u iemand
die een bank voor ons heeft dan horen wij dat graag!

Onderwijs

Sinterklaas
Op woensdag 1 december wordt er een tentoonstelling
gemaakt van alle surprises die groep 5 t/m 8 voor elkaar
gemaakt heeft.
Uw kind moet dus de surprise op dinsdag 30 november klaar
hebben en mee naar school nemen.
Op vrijdag 3 december vieren wij het Sinterklaasfeest. De
kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te
nemen, daar wordt voor gezorgd. De kinderen van groep 1
t/m 4 mogen verkleed naar school komen als Sint of Piet. Sinterklaas en de
Pieten komen onze school bezoeken, maar uiteraard hebben we rekening te
houden met regels rondom Corona. Daarom is er geen gezamenlijke ontvangst. U
brengt uw kind die dag naar het gebouw waar uw kind normaal gesproken ook zit.
Bij de Roland Holstlaan betekent dit dat uw kind net als anders afscheid neemt
bij de gekleurde hekjes en zelf naar binnen loopt. Om 12.00 haalt u uw kind weer
op bij het gebouw waar uw kind normaal ook zit. De kinderen zijn in de middag
vrij.
Op maandag 6 december mogen de kinderen uit groep 1 t/m 4 een sinterklaas
cadeautje mee naar school nemen.
Vacature medezeggenschapsraad
Na 3 jaar zitting te hebben genomen in de MR van
De Eglantier, ben ik aan het eind gekomen van
mijn termijn en stel ik mezelf niet herkiesbaar.
Heeft u interesse dan kunt u zich hiervoor
aanmelden. Bij meerdere kandidaten zal een korte
verkiezing gehouden worden.
De MR - medezeggenschapsraad, bestaande uit
een personeelsgeleding en een ouder-/verzorger
geleding, denkt mee, beslist mee en houdt
toezicht op ontwikkelingen op school. Als MR-lid ben je een kritische
gesprekspartner van de directie. Deze rol is wettelijk vastgelegd, de directie
mag geen grote wijzigingen doorvoeren zonder toestemming van de MR. Maar ook
kleinere onderwerpen passeren de revue, zoals de laatste ontwikkelingen met
betrekking tot formatie (personeelstekort), de schoolgids e.d. Belangrijk is ook
dat zorgen en vragen vanuit ouders/verzorgers op de agenda komen en
besproken worden met personeel en directie. Vergaderingen vinden 1x per 6
weken plaats, dit schooljaar op de dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

Het maakt niet uit of je pas dit jaar een kind op De Eglantier hebt of al jaren
verbonden bent aan de school. Als je mee wilt praten en vooral ook mee wilt
beslissen, stel jezelf dan kandidaat door een email te sturen naar
mr@eglantierdelft.nl
Met vriendelijke groet,
Naila Ghani-Chaudry
Koffieochtend geannuleerd
Komende woensdag 24 november staat de tweede koffieochtend
gepland. Helaas moeten wij deze annuleren ivm de nieuwe
maatregelen.

Stand van zaken rondom Covid 19
De aangekondigde maatregelen uit de persconferentie van
vrijdagavond 12 november hebben geen gevolgen voor het
onderwijs. Wel is het aantal besmettingen onder leerlingen
en collega’s toegenomen. De nieuwe quarantaineregels zorgen
ervoor dat de aanwezigheid van zowel leerlingen als collega’s
anders is dan we gewend waren. We blijven ernaar streven
om zoveel mogelijk onderwijs te geven.
Personele wijzigingen en de gevolgen voor het onderwijs
Sinds dit schooljaar hebben wij ook te maken met het lerarentekort, waardoor
het steeds moeilijker is om personeel te vinden. Hierdoor blijven vacatures
langer onvervuld dan gewenst en vervanging is zeer moeilijk te vinden. Hierdoor
hebben wij afgelopen week twee groepen niet op school kunnen ontvangen. Groep
B heeft 4 dagen thuis gezeten en groep 3/4 heeft vrijdag thuis gezeten. Wij
zijn ons bewust dat dit niet ideaal is. Wij hopen dat u als ouder elkaar kunt
helpen wanneer wij groepen moeten sluiten.

Parkeren in de parkeervakken
Als u uw kind komt brengen naar of halen van school is het
handig i.v.m. alle drukte als u zoveel mogelijk lopend of op de
fiets komt. Lukt dit niet en moet u met de auto komen, zorg er
dan voor dat u uw auto parkeert in de daarvoor bestemde
parkeervakken. Zijn de parkeerplaatsen vol dan zijn er verderop
ook meerdere parkeerplaatsen waar vaak wel een plekje te
vinden is. Nu staan er soms auto’s dubbel geparkeerd. Dit levert
gevaarlijke situaties op en zorgt voor irritatie en overlast bij de
bewoners van de flat aan de Roland Holstlaan. Uiteraard willen we gevaarlijke
situaties voorkomen en willen we de buurtbewoners geen overlast bezorgen. U
toch ook?

