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Activiteitenoverzicht
Datum

Groep

Activiteit

Tijd

16-12

A t/m 8

Kerstmusical
(kleingeld meenemen
voor hapjes in het
restaurant)

Middag (15.45u):
gr 1 t/m 4
Avond (18.30u):
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. 5/6

20-12

A t/m 8

Kinderen om 12.00
vrij (opvang wel open)

School 12.00 dicht

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)

08-01

A t/m 8

Luizencontrole

13 en 14-01

3 t/m 8

Dansles

13 t/m 24-01

3 t/m 8

Citoweek

17-01
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22-01

Koffieochtend

22-01 t/m 01-02

Nationale
voorleesdagen

Verjaardagen
Datum

Naam

Groep

13-12

Ilyas

gr. 4

14-12

Sereno

gr. 3

15-12

Veronica

gr. 3

18-12

Xienna
Natalie

gr. 3
gr. 5/6

20-12

Sorab
Jannah

gr. 3
gr. 7

23-12

Danill
Nimat

gr. 5/6
gr. 7

31-12

Zeynep Sara
Nisa

gr. D
gr. 8

01-01

Alhadi
Rijna

gr. 3/4
gr. 5/6

02-01

Kaitlyn

gr. 7/8

03-01

Fausto

gr. 7

04-01

Dean
Semuel
Sudenaz

gr. 3
gr. 8
gr. 8

05-01

Nikan

gr. D

06-01

Bodi
Dominique

gr. A
gr. 3

08-01

Sebri

gr. 7

10-01

Mirza

gr. 5

16-01

Elizabeth

gr. 3

Nieuwe leerlingen
Naam

Groep

Alexander

gr. C

Familiebericht

Hoera! Salman uit groep 5 en Mohammad Amin uit
groep A hebben 2 zusjes gekregen. Gefeliciteerd!

Mededelingen
Kerststukjes maken
We herhalen in deze nieuwsbrief nog een keer de volgende
mededeling: 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
Zoals u weet hebben we maandag 16 december onze
kerstmusical 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). Wilt u klein geld meenemen?
Er kan nl. niet gepind worden. De trekking van de grote loterij
met prachtige prijzen wordt dan ook gehouden.

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.
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)!

Vervanging bij ziekte en invullen vacature
U heeft vast in de media gehoord dat het vinden van vervanging en het vinden
van nieuwe leerkrachten een groot probleem is op scholen. Dit schooljaar is IKC
De Eglantier gestart zonder vacatures en we zijn erg blij dat we de open
vacature die vanaf januari ontstaat ook op tijd hebben kunnen invullen. Juf
Caitlin start na de kerstvakantie twee dagen in het Engels in groep B en een dag
in groep A. Juf Caitlin van harte welkom op De Eglantier.

Helaas, hebben we dit schooljaar bij ons op school te maken met (langdurig)
zieken. Gelukkig, hebben we dit ook kunnen opvangen. Ten eerste door twee
vierdejaars studenten van de Pabo en ten tweede door een aantal parttime
leerkrachten die extra dagen zijn komen werken. Bedankt voor jullie extra inzet!
Alsnog maken we ons zorgen om goed onderwijs te kunnen blijven geven, wanneer
er een tekort aan leerkrachten is.

Wij zijn trots op ons vak en hebben het eerste deel van het schooljaar er met
elkaar voor gezorgd dat de kinderen elke dag naar school konden.
Wij kijken uit naar een gezond 2020 voor iedereen!
Foutje in de kalender
In de kalender staat een foutje. Er staat dat de kinderen van groep 3 t/m 8 hun
rapport krijgen op 4 februari. Dit moet zijn 11 februari.
Margemiddag en kerstvakantie
Vrijdag 20 december is er een margemiddag. De kinderen zijn om 12.00u vrij. Als
uw kind wordt opgehaald door een oppas, bso, etc. vergeet u dan niet deze tijd
ook aan hen door te geven? Aansluitend daarop begint de kerstvakantie. Op
maandag 6 januari 2020 begint de school weer.
Als uw kind tijdens de vakantie gebruikt maakt van de opvang, houd er dan
rekening mee dat de opvang gesloten is op 25 en 26 december en op 1 januari.
We wensen u en uw kinderen allemaal een fijne kerst en een goed en gezond
2020!

Kindermiddag Gouden Eeuw
Hieronder vindt u nog een flyer over een kindermiddag Gouden Eeuw die
plaatsvindt op zaterdag 14 december.

