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Nieuwsbrief
schooljaar 2022-2023 - 29 november 2022

Activiteitenoverzicht

Datum Groep Activiteit Tijd

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

06-12 A t/m 4 Sinterklaas cadeautje

mee

16-12 Nieuwsbrief 6

19 en 20-12 A t/m 8 Kerststukjes maken

22-12 A t/m 8 Kinderen om 12.00

vrij

17.00 Kerstdiner

12.00 Leerlingen vrij,

opvang vanaf 12.00

open

17.00 Kerstdiner

23-12 A t/m 8 Kinderen om 12.00

vrij

12.00 school gesloten,

opvang open vanaf

12.00 tot 16.30

25 en 26-12 Kerstdagen

26-12 t/m 06-01 A t/m 8 Kerstvakantie School gesloten,

opvang open, behalve

op 26-12
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Familiebericht

Hoera! Ananya uit groep 4 heeft een zusje gekregen.

Ze heet Mitali.

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

Sinterklaasfeest 5 December

Op maandag 5 december wordt in alle groepen het sinterklaasfeest gevierd. Er

wordt deze dag extra leuke activiteiten georganiseerd.

De peuters van de peuterspeelzaal die op de di/vrij groep zitten

mogen deze dag extra komen. Meer informatie krijgt u in de

ouderapp

Fotoshoot 13 december

Op dinsdag 13 december komt er een fotograaf in alle

groepen foto’s maken van zowel de kinderen als de

meesters en de juffen. De foto’s zullen gebruikt

worden voor de website en social media. Uw kind komt

alleen op de foto als u hier natuurlijk toestemming voor

geeft.

Marge middagen, BSO eerder open

Maandag 5 december: BSO vanaf 12:00

Donderdag 22 december: BSO vanaf 12:00

Vrijdag 23 december: BSO vanaf 12:00



Wilt u gebruik maken van deze marge middagen, vergeet uw kind dan niet aan te

melden.

Onderwijs

Informatieavond voor ouders ‘Like

and Cancel’

Woensdag 9 november was er een

informatieavond ‘Like en Cancel’

georganiseerd voor ouders van

leerlingen uit groep 5 t/m 8.

Omdat alles rondom social media

niet meer weg te denken is uit onze

samenleving, staat De week van de mediawijsheid

al langere tijd op de planning van onze school.

Dit keer dus ook met een interessante presentatie

van Sylvia Dijkshoorn voor ouders.

Hoewel veel ouders zich hadden opgegeven, was de

opkomst laag te noemen.

Dat is een gemiste kans, want het onderwerp is

een niet meer weg te denken onderdeel geworden

in het opgroeien van kinderen.

Als ouder gaat u hier, vroeg of laat, mee te maken krijgen.

En dan is de vraag: Weet u wat uw kind op het internet doet?

Volgend schooljaar staat dit onderwerp weer in onze agenda.

Bee-Bot workshop

Op maandag 14 oktober hebben de groepen 4 een Bee-Bot

workshop gehad. Deze workshop paste perfect in ons IPC thema

'magische media, communicatie'. Een Bee-Bot is een

kindvriendelijke robot, in de vorm van een bij. Op een speelse

manier hebben de kinderen geleerd om deze robot te

programmeren. Dit hebben ze gedaan door de Bee-Bot

verschillende instructies gegeven om een route af te leggen. De workshop werd

in het Engels gegeven en is mogelijk gemaakt door de vrijwillige ouderbijdragen.



Sinterklaasfeest

Op maandag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest.

Alle kinderen worden tussen 8.15 en 8.25u op het plein

van het IB-gebouw verwacht. U brengt uw kind bij de

leerkracht die buiten op het plein staat. Wilt u blijven

kijken dan kan dit, maar alleen aan de kant kant van het

schoolplein. Het plein zelf is bedoeld voor alle klassen

met hun leerkrachten, zodat alle kinderen goed kunnen

zien wat er gebeurt.

De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee naar school te nemen,

hier wordt voor gezorgd. Om 12.00 zijn de kinderen vrij. U kunt uw kind weer

ophalen bij het gebouw waar uw kind normaal gesproken zit. Als u niet zelf uw

kind komt ophalen deze dag, vergeet het dan niet door te geven aan de oppas, de

BSO, de opa of de oma, etc. die uw kind komt halen.

Gaat uw kind deze dag normaal om 15.00 naar de BSO van ons IKC en wilt u nu

dat uw kind om 12.00 al gaat, vergeet dan niet uw kind op tijd aan te melden. Zie

bovenaan deze nieuwsbrief bij de informatie van de opvang.

Gezocht : hulpouders

We gaan met de groepen 6 t/m 8 kerstkaarten maken met

linoleum

Wie wil ons helpen met het snijden van linoleum? ( 6 t/m 9

december)

Of wil meehelpen tijdens het gutsen van de kaarten . (12 t/m

16 december)

We kunnen uw hulp goed gebruiken.

Opgeven kan bij juf Els e.harpman@librijn.nl

Kerstdiner

Schrijft u het alvast in uw agenda: donderdag 22

december zijn de kinderen om 12 uur vrij.

Rond 17.00 uur komen alle leerlingen in hun

mooiste kleding weer naar school om met elkaar

te genieten van het kerstdiner.

Iedereen neemt wat lekkers mee, zodat de groep

samen een heerlijk kerstbuffet heeft.

Wat fijn dat we dit weer kunnen organiseren na

de Corona-jaren!

Over enkele weken krijgt u meer informatie over

het kerstdiner en andere kerstactiviteiten.
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Gezocht: ouders die willen helpen bij bibliotheek

werkzaamheden

We zijn op zoek naar ouders die in de toekomst willen

helpen bij Bibliotheek werkzaamheden op de

RH-gebouwen. Heeft u interesse, meldt u dan aan bij

juf Kirsty via het onderstaande e-mailadres:

k.dendulk@librijn.nl
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