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Activiteitenoverzicht

Datum Groep Activiteit Tijd

17 t/m 28-01 3 t/m 8 Citoweken

19-01 Online open dag

ouders nieuwe

leerlingen

24-01 5 t/m 8 Reading Competition

26-01 A t/m 8 en opvang Studiedag, leerlingen

vrij

School gesloten,

kinderopvang ook

gesloten

26-01 t/m 05-02 Nationale

voorleesdagen

31-01 en 01-02 8 Contactavond VO

04-02 Nieuwsbrief 8

15-02 3 t/m 8 1e rapportage

16-02 A en D Toneel

22-02 B en C Toneel

23-02 7, 7/8 en 8 Toneel

25-02 A t/m 8 Margemiddag,

kinderen 12.00 vrij

12.00 school gesloten,

kinderopvang wel

open

28-02 t/m 04-03 A t/m 8 Voorjaarsvakantie School gesloten,

kinderopvang wel

open
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Nieuwe leerlingen

Naam Groep

Kian gr. A

Kayla gr. B

Swayam gr. D

Opvang-/ schoolverlaters

Naam Groep

Anan gr. B

Jill gr. C

Liv. gr. 5

Mededelingen

Opvang

Kerstvakantie

Ondanks dat deze kerstvakantie

er anders uitzag dan andere

kerstvakanties, hebben we het

beste ervan gemaakt. We hebben

verschillende soorten winter



spellen gespeeld en we hebben een speurtocht gelopen door de wijk. Kortom 2

heel gezellige weken.

Onderwijs

Foutje in de kalender

In de kalender van het ikc staat op woensdag 26 januari een

studiedag.

Deze studiedag is voor onderwijs en opvang samen. Dit

betekent dat niet alleen  de school dicht is, maar ook dat de

opvang dan dicht is. In de kalender staat echter dat de

opvang wel open is. Dit klopt dus niet.

Aanmelden broertjes/ zusjes

Heeft u al een of meer kinderen bij ons op school,

wees dan snel met het aanmelden van broertjes en/

of zusjes. Onze lijst met aanmeldingen van kinderen

die voor 1 oktober 2022 4 jaar worden zit namelijk al

vol. U kunt uw kind alleen nog op de wachtlijst laten

zetten. Dit betekent dat uw kind alleen geplaatst kan

worden als er een plek vrij komt. Is uw kind geboren

op of na 1 oktober 2018, dan is er nog wel plek op de lijst met aanmeldingen. U

kunt een mail sturen naar directie@eglantierdelft.nl

Open dag Kent u nog iemand die op zoek is naar een school?

Toekomstige ouders kunnen zich aanmelden voor de open dag

op woensdag 19 januari. De open dag is online. De NL uitleg

start om 9.15 uur en de Eng uitleg om 10.15 uur. Aanmelden

kan door een mail te sturen naar directie@eglantierdelft.nl

Gezocht

Heeft u nog oude broeken,

onderbroeken en leggings? Zowel voor

jongens als meisjes. Bij de kleuters

kunnen we deze goed gebruiken. Onze

bakken met kleding voor als kinderen
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een keer een ‘ongelukje’ hebben is erg leeg.

Als u thuis nog kleding van school heeft liggen, wilt u dit dan ook weer gewassen

aan uw kind mee terug geven. Zo grijpen we op school niet mis als we eens wat

kleding nodig hebben.

Gezocht: iemand die de toiletten wil schoon maken

We zijn op zoek naar iemand die eind van de ochtend/

begin van de middag de toiletten bij ons op school schoon

wil maken. Zeker nu met het Corona virus is het belangrijk

dat alles extra schoon is. U krijgt een kleine bijdrage voor

het schoonmaken. Heeft u tijd en zin of kent u iemand

stuur dan een mail naar n.sheikholeslam@eglantierdelft.nl.

Hoodluis

I.v.m. de Corona maatregelen wordt er

op dit moment niet meer na de

schoolvakanties gecontroleerd op

hoofdluis.

Wilt u thuis uw kind regelmatig

controleren.  Er is de laatste tijd in

meerdere gebouwen weer hoofdluis

geconstateerd. Wanneer uw kind

hoofdluis/ neten heeft kunt u dit

behandelen met speciale shampoo, verkrijgbaar bij drogist en apotheek. Ook

dagelijks kammen met een luizenkam wordt aangeraden. Wilt u ook de leerkracht

op de hoogte stellen.

Te laat komen

De laatste tijd merken we dat er weer regelmatig

kinderen te laat op school komen. Het verstoort de

concentratie en de werksfeer in de klas. Wilt u

ervoor zorgen dat uw kind op tijd op school is, zodat

de lessen op tijd en ongestoord kunnen  beginnen. De

kinderen kunnen binnenkomen vanaf 8.15u. Om 8.30u

starten de lessen. Wilt u er dus rekening mee houden

dat uw kind voor die tijd op school is. Het ophangen

van de jas en tas en het wassen van de handen neemt

ook nog tijd in beslag. Dit geldt ook als uw kind start

in de gymzaal. Houdt dan rekening met de

omkleedtijd die uw kind nodig heeft.
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Ouderraad (OR)

Het overzicht van de jaarrekening van

afgelopen schooljaar en de begroting

van dit schooljaar van de ouderraad

staan ter inzage op de website. Als u

hier vragen over heeft dan kunt u een

mail sturen naar

ouderraad@eglantierdelft.nl
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