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Nieuwsbrief 6
schooljaar 2022-2023 - 20 december 2022

Activiteitenoverzicht

Datum Groep Activiteit Tijd

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

01-01 Nieuwjaarsdag

11-01 A t/m 8 Luizencontrole

11-01 Koffieochtend 8.30-9.30

RH 919

13-01 Nieuwsbrief 7

16 t/m 27-01 3 t/m 8 Citoweken

23-01 5 t/m 8 Reading Competition

25-01 A t/m 8 Studiedag School gesloten,

kinderopvang ook

gesloten

mailto:directie@eglantierdelft.nl


Opvang-/ schoolverlaters

Naam Groep

Helar gr. C

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

Kerstviering Peuterspeelzaal

Op donderdag 22 December vieren we het

kerstfeest op de peuterspeelzaal. Alle kinderen van

de peuteropvang zijn uitgenodigd. Op de gang hangt

een aanmeldformulier. We gaan er een gezellige

ochtend van maken.

Kerstlunch op het kinderdagverblijf

Op dinsdag 20 December verzorgen de leidsters van

het kinderdagverblijf een heerlijke kerstlunch voor

de kinderen. Ze sluiten de dag af met een leuke kerst

activiteit.

Afscheid Juf Fransisca

De stage periode van onze stagiaire Juf Fransisca zit er helaas alweer

op. Haar laatste stage dag zal vrijdag 23 December zijn. De kinderen

en wij zullen je erg missen. Heel veel succes in de toekomst.



Oudercommissie

Op dinsdag 6 december vond de laatste vergadering van Oudercommissie (OC)

Kinderopvang Morgen voor het jaar 2022 plaats. We hebben besloten om jullie

na iedere vergadering een korte update te geven over enkele besproken punten:

- We hebben kennisgemaakt met de Medezeggenschapsraad (MR). Er zijn veel

gemeenschappelijke raakvlakken. Er is besloten om elkaar halfjaarlijks te

spreken;

- De planning van het schooljaar 2022-2023 wordt tijdens de studiedag op

woensdag 25 januari 2023 besproken met alle medewerkers. Op basis van de

uitkomsten wordt de planning aangepast en definitief gemaakt;

- Onze opmerkingen op het visiedocument zijn besproken. Het visiedocument

beschrijft de manier waarop de samenwerking tussen Kinderopvang Morgen en

Stichting Librijn Openbaar Onderwijs vormgegeven wordt;

- De personeelsbezetting op de groepen ziet er naar omstandigheden best goed

uit;

- Het is alweer een tijd geleden dat we vanuit de OC een koffiemoment of thema

avond hebben georganiseerd. Er is besloten om aan te haken bij de momenten en

avonden van de MR. We zullen de data met jullie delen via Connect;

- Woensdag 25 januari 2023 wordt er een IKC-brede studiedag georganiseerd.

Alle groepen zijn dan dus dicht. Er wordt binnenkort een herinnering gestuurd

naar de ouders;

- Op dinsdag 13 december 2022 kwam een fotograaf over de vloer om nieuw

beeldmateriaal te schieten voor de website en social media kanalen van

Kinderopvang Morgen. De ouders zijn hiervan op de hoogte gebracht en zijn

gevraagd om een toestemmingsformulier in te vullen.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail dan naar

oceglantier@kinderopvangmorgen.nl.

Oudercommissie Kinderopvang Morgen (Brigitte, Renske en Rukiye).



Onderwijs

Kerstactiviteiten

Maandag 19 en dinsdag 20 december gaan we met

alle groepen kerststukjes maken. Uw kind mag

hiervoor decoratie meenemen; als u veel spullen

meegeeft, kan uw kind dit wellicht delen met een

klasgenoot. Uiteraard zorgen wij zelf ook voor

decoratie. Heeft u mooi kerstgroen in uw tuin en

wilt u wat takken afstaan aan school? Wij zijn er

blij mee!

Op maandag 19 december nemen alle kinderen een tas

mee met hierin een bord, drinkbeker, vork, mes en lepel.

Graag de tas, maar ook het servies en het bestek

voorzien van naam. Dit hebben ze nodig op donderdag 22

december voor het kerstdiner dat we op school met

elkaar hebben.

Op donderdag 22 december zijn

alle kinderen om 12.00 vrij! Ze

komen dan weer terug op school

om 17.00 voor het kerstdiner.

Ook vragen we aan iedereen om

iets lekkers te maken voor dit

kerstdiner, zodat we in de groep

een feestelijk kerstbuffet

kunnen maken. De leerkracht

stuurt hiervoor een intekenlijst

in SchouderCom waarop u kunt

intekenen wat u maakt.

Wilt u bij samengestelde

gerechten vermelden wat de ingrediënten zijn, i.v.m allergieën en diëten?

Voor de kinderen van de gebouwen RH 917 en RH 919 is het kerstdiner om 18.30

afgelopen. De ouders moeten de kinderen weer bij de RH-gebouwen ophalen.

Voor de kinderen van het IB-gebouw is het kerstdiner ook afgelopen om 18.30.

Iedereen gaat dan met zijn/ haar ouders/ verzorgers naar

het plein van het IB-gebouw. Daar is om 18.45 een feestelijke

afsluiting met alle kinderen en hun ouders/ verzorgers. Om

19.00 gaan alle kinderen naar huis.

Op vrijdag 23 december gaan de kinderen tot 12.00 naar

school. In de middag is de school gesloten. De opvang is wel

open. De kerstvakantie begint!



Uitnodiging voor ouder(s)/verzorger(s),

De afgelopen 2 jaar hebben wij u gemist in school. Hebben wij activiteiten

zonder u gehouden of gevierd.

Hier moet weer verandering in komen.

We nodigen u uit om tijdens het kerstdiner

samen te komen en andere ouders te ontmoeten

op het schoolplein van gebouw IB.

Wij zorgen voor een hapje en drankje en niet te

vergeten de muziek.

U komt toch ook?

Vrijwilliger gezocht

Vorig jaar zijn we op school gestart met een nieuw programma: Bouw! tutorlezen.

Dit is een computerprogramma, waarbij kinderen samen met een tutor extra

oefenen met het leren lezen om te zo te voorkomen dat er moeilijkheden

ontstaan.

Wij hebben het afgelopen jaar enkele vrijwilligers kunnen vinden die met de

kinderen op school aan het programma werken. We zijn hier heel blij mee. Een

keer per week komen zij een ochtend oefenen, waardoor het leesniveau van de

kinderen duidelijk groei laat zien. Nu zouden we graag nog een extra vrijwilliger

aan ons team willen toevoegen. Lijkt het u leuk om ook een ochtend in de week

met wat kinderen te lezen op school en beheerst u de Nederlandse taal

voldoende, stuurt u dan een bericht via Schoudercom naar Daniëlle Kunz.  Alvast

bedankt!



Op onze school zijn wij bezig om de bibliotheken verder te ontwikkelen. De

bibliotheek op de Roland Holstlaan krijgt in januari een flinke metamorfose.

Zodat de kinderen en leerkrachten weer gebruik kunnen maken van nieuwe

boeken, maar ook een fijne omgeving hebben om in boeken te kijken en te lezen.

We zoeken voor deze, maar ook voor het gebouw IB, ouders die ons kunnen

helpen bij het uitlenen van de boeken. Heeft u interesse of wilt u meer weten

wat het inhoud? Stuurt u een bericht naar juf Kirsty in schoudercom.

Sociale vaardigheidstraining

Na de kerstvakantie start er een sociale

vaardigheidstraining, georganiseerd door Doel Preventie

van GGZ Delfland. De training is bedoeld voor kinderen

van 8 tot 12 jaar en er zijn nog wat plekken vrij.

Start: Dinsdag 17 januari 2023 (7 bijeenkomsten)

Tijd: 15.30 tot 17.00

Waar: Buurthuis Het Voorhof, Herman Gorterhof 165 te

Delft

Kosten: Gratis

Wilt u uw kind opgeven, stuur dan een bericht via schoudercom naar Daniëlle

Kunz, intern begeleider.

U ontvangt dan een formulier, waarmee u uw kind kunt aanmelden.

Koffieochtend

Op woensdag 7 december is er weer een

koffieochtend geweest. Onder het genot van een

kopje koffie is gesproken over

gespreksonderwerpen die leven bij ouders.

Deze vraagstukken willen we gaan bespreken tijdens

koffieochtenden in 2023.

Ouders gaven aan geïnteresseerd te zijn in de

vraagstukken: Hoe help ik mijn kind met lezen? Hoe

help ik mijn kind als het luizen heeft? Wat doet een

ouderraad en een medezeggenschapsraad? Hoe kan

ik hulp vragen aan school of externe instanties, als ik een hulpvraag heb over

mijn kind? Hoe kunnen we nog meer leren over elkaars cultuur en godsdienst?

Ontzettend fijn dat u wilde meedenken.

Naar aanleiding van de onderwerpen brainstorm hebben we voor de volgende

koffieochtend op woensdag 11 januari van 8.30 tot 9.30 uur juf Danielle

uitgenodigd.

Juf Danielle is de intern begeleider van onze school. Ze presenteert tijdens de

volgende koffieochtend welke verantwoordelijkheden ze in ons IKC heeft en

gaat ook graag met ouders in gesprek. Ze vertelt hoe zij bij een hulpvraag van



ouders, leerkrachten en/of het kind aan de slag gaat om samen een passende

oplossing te zoeken.

We hopen u ook weer te zien op 11 januari op het RH-gebouw.




