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Nieuwsbrief 5 
schooljaar 2018-2019 - 22 november 2019 

 

Activiteitenoverzicht 

 

Datum  Groep  Activiteit  Tijd 

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) 

 

03-12  5 t/m 8  Tentoonstelling 

surprises 

 

04-12    Koffieochtend RH 

919 

 

05-12  A t/m 8  Sinterklaasfeest 

(geen Swim2Play), 

kinderen 12.00 vrij 

(opvang wel open) 

School 12.00 dicht 

06-12  A t/m 4  Sinterklaascadeau 

mee 

 

13-12    Nieuwsbrief 6   

16-12  A t/m 8  Kerstmusical  Middag: gr 1 t/m 4 

Avond: gr 5 t/m 8 

16 en 17-12  A t/m 8  Kerststukjes maken   

19-12  5, 5/6  Kijkles Swim2Play  9.30-10.30: gr. 5 

10.30-11.30: gr. 6 

20-12  A t/m 8  Kinderen om 12.00 

vrij (opvang wel open) 

School 12.00 dicht 
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23-12 t/m 03-01  A t/m 8  Kerstvakantie (school 

gesloten, opvang wel 

open, behalve op 25 

en 26-12 en 01-01) 

 

 

 

 

Verjaardagen  

 

Datum  Naam  Groep 

22-11  Rashika 

Raphael 

gr. 4 

gr. 7 

25-11  Haya 

Shanaya 

gr. C 

gr. 3 

26-11  Yfke  gr. 4 

29-11  Buse  gr. D 

30-11  Simone 

Jayda 

gr. 5/6 

gr. 7/8 

03-12  Sepanta 

Lina 

gr. 7 

gr. 8 

04-12  Nathanja 

Daniella 

gr. C 

gr. 5/6 

06-12  Nayrha 

Ashlynn 

gr. 5 

gr. 7/8 

07-12  Jesai  gr. D 

08-12  Yentley  gr. 6 

09-12  Victor  gr. 8 

10-12  Hannah 

Jonell 

Norah 

gr. D 

gr. 3 

gr. 8 

11-12  Valentin  gr. 7 

12-12  Hayley  gr. C 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwe leerlingen  

 

Naam  Groep 

Imran  gr. C 

Alicia  gr.7 

 

 

Mededelingen 

 

Ter herinnering: IKC fotograaf 

Omdat een tijdje terug de fotograaf ziek was, is er een 

nieuwe afspraak gemaakt. De fotograaf komt nu op 

donderdag 28 november. 

Wilt u dat uw kind op de foto gaat met een broertje of 

zusje dat niet (meer) bij ons op school zit, dan vragen wij 

u tijdig een mailtje te sturen naar or@eglantierdelft.nl 

U krijgt dan te horen hoe laat u verwacht wordt. 

 

Sinterklaasfeest op De Eglantier 

Zoals u weet hebben de groepen 5 t/8 lootjes 

getrokken om Sinterklaas surprises te maken. 

Omdat de kinderen hier veel tijd en energie 

insteken en er heel mooie creaties gemaakt worden 

is het leuk als de kinderen elkaars creaties kunnen 

bewonderen. De surprises moeten daarom op 

dinsdag 3 december al mee naar school genomen 

worden, zodat we er een tentoonstelling van 

kunnen maken. 

 

Op donderdagochtend 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Alle 

kinderen worden om 8.10u verwacht op het plein van het IB-gebouw. De 

leerlingen melden en verzamelen zich bij de 

leerkracht. Als u als ouder wilt blijven kijken kan dat, 

maar dan wel graag aan de rand van het plein, zodat 

de kinderen goed kunnen zien wat er allemaal gebeurt. 

Zorg dat u op tijd bent, want we starten om al om 

8.15u vanwege het volle programma voor Sinterklaas. 

Na de ontvangst van Sinterklaas buiten op het plein, 

gaat iedereen weer terug naar zijn eigen gebouw/ 

klas. Sinterklaas bezoekt in de loop van de dag alle 

drie de gebouwen. Om 12.00 kunt u uw kind weer 

ophalen bij het gebouw waar hij/ zij normaal 

gesproken zit. In de middag zijn de kinderen vrij. 

Geeft u dit ook door aan de naschoolse opvang/ oppas, etc. 
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De kinderen hoeven deze dag geen tussendoortje en drinken mee te nemen. 

Er is deze dag geen Swim2Play. 

 

De kinderen van groep A t/m 4 mogen de volgende dag 

een Sinterklaas cadeautje meenemen naar school om 

te laten zien/ mee te spelen. 

 

 

Kerststukjes maken 

Zoals ieder jaar gaan de kinderen ook dit jaar weer kerststukjes 

maken. De school regelt een bakje, kaars, wat versiersels en groen. 

Om het stukje nog mooier te maken mogen de 

kinderen zelf spullen meenemen. Ook zijn we 

nog op zoek naar extra groen, dus heeft u de 

boom al opgezet en er wat takken afgezaagd, 

heeft u een tuin met groen waar wel wat takken gemist 

kunnen worden? De school en de kinderen zijn er blij mee. 

De kerststukjes worden dit jaar gemaakt op maandag 16 

en dinsdag 17 december, dus voor die tijd kunt u de 

spullen inleveren. 

Wilt u na de kerstvakantie ook het bakje van het 

kerststukje weer terug brengen. Zo kunnen we hem het komende jaar weer 

opnieuw gebruiken. 

 

Kerstmusical De Sneeuwkoningin  

Wij herhalen in deze nieuwsbrief nog een keer de 

volgende mededeling: 

Alle medewerkers van IKC De Eglantier nodigen de 

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 het 

Stanislascollege 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. 

Er is een middagprogramma (start  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. 

 

Enige weken geleden 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. 

De entreekaarten ontvangt u kort daarna. 

 

Tijdens de musical op maandag 16 december worden ook 

de prijzen getrokken van de loterij. Heeft u al een lootje gekocht? 

Wie van de ouders vindt het leuk om tijdens de voorstelling foto’s of een 

filmopname te maken? 

Allemaal tot maandag 16 december en wij wensen u een mooie voorstelling met 

uw kind(eren)! 

 

 


