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Activiteitenoverzicht

Datum Groep Activiteit Tijd

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

25-01 t/m 03-02 Nationale

voorleesdagen

30 en 31-01 8 VO contactmiddag/

-avond

31-01 Dag van de directeur

05-02 8 Aanmelden VO

08-02 Koffieochtend 8.30 - 9.30

gebouw IB

10-02 Nieuwsbrief 8

14-02 3 t/m 8 Eerste rapportage

mailto:directie@eglantierdelft.nl


Nieuwe leerlingen

Naam Groep

Isabella gr. A

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

Nieuwjaarsborrel

Op donderdag 22 januari hield het kinderdagverblijf en BSO een

nieuwjaarsborrel voor de ouders. Dit was een groot succes.

Ouders konden in de groep genieten van een hapje en een

drankje.

BSO “In de Alpen”

Afgelopen kerstvakantie was het thema van de BSO “In de

Alpen”. Het waren 2 heel leuke en gezellige weken. We

hebben een drumworkshop gekregen in een heel bijzondere

muziekbus en zijn op uit geweest naar Avontura. Kortom een

gezellige vakantie.

Kerstviering peuterspeelzaal

Op donderdag 22 december was er voor de ouders van de

peuterspeelzaal een kerstviering. Iedereen nam wat lekkers mee.

Ouders en kinderen hebben heerlijk samen gegeten in de hal.



Daarna was er nog tijd om in de groep  wat kerstknutsels te maken.

Onderwijs

De beste wensen

In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe

kalenderjaar willen we iedereen een goed, leerzaam,

gelukkig en gezond 2023 toewensen. We hopen dat

iedereen fijne dagen heeft gehad.

Even voorstellen

We hebben er een nieuwe collega bij, juf Fleur. Juf Fleur is onderwijsassistent

op gebouw RH 917 en vervangt juf Myra tijdens haar zwangerschapsverlof.

Hieronder stelt zij zichzelf aan u voor.

Juf Fleur

Hoihoi! Mijn naam is Fleur en ik ben 20 jaar. Na de

kerstvakantie ben ik begonnen hier op school als

onderwijsassistent. Hiervoor heb ik gewerkt in een groep

met kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Met mijn

MBO diploma maatschappelijke zorg op zak start ik in

februari aan de deeltijd pabo. Dan zal ik op dinsdag te

vinden zijn in groep 3 als stagiair en woensdag, donderdag en

vrijdag bij alle kleutergroepen als onderwijsassistent. Naast

werken vind ik het heerlijk om te sporten: handbal en skiën

zijn mijn favoriet.

We hebben ook 2 stagiaires uit Spanje. Juf Majda en juf Anna. Ook zij stellen

zich voor.

Juf Majda

Dear parents of IKC de Eglantier School,

My name is Majda Zerri, and I’m 22 years old. I’m originally from Morocco, but I

have been raised in Spain. For the last four years and a half, I have been

studying a bachelor’s degree in Early Childhood and Primary Education majoring

in English at the University of Vic Central University of Catalonia (UVIC-UCC).

This is my last year and doing an international placement in the IKC de Eglantier

School is my last step to get graduated. It is an enormous pleasure to be in the

school.



As for my profession, I have been working in a Language School as an English

Teacher for about 5 years. I have chosen to be a teacher for many reasons, but

I would say that it is mainly because through education we can change the world.

Furthermore, I love my job as I get to be part of an important stage of the

children’s life. Taking part in their learning progress and guiding them to achieve

significant knowledge, so they can be ready to face nowadays society is a great

honour.

Regarding my hobbies, I enjoy spending quality time with my family. I also like

running and going for long walks on Sunday mornings. I love cooking muffins as

they are one of my favourite treats. Likewise, I love travelling and discovering

new countries. I’m very curious, and I’m always open to knowing different

cultures. I think that being around people from different parts of the world

enriches our mindset and helps us to be more respectful and tolerant.

Thank you so much for giving me this opportunity.

Kind regards,

Majda

Juf Anna

Goedendag!

My name is Anna! I’m 23 years old and I live in a small city

called Vic near Barcelona, Catalunya (Spain). I’m currently a

5th year student of the Double Degree in Early Childhood

and Primary Education majoring in English in the University

of Vic and decided to come to The Netherlands for my

international internship at a primary school.

Personally, I would describe myself as an optimistic person

and open to new learnings and situations. Also, I enjoy

teaching very much as it makes me feel like I’m learning

something new every day as well as I’m helping kids construct their knowledge of

life and for their lives.

As for school, I will be alongside Miss Kseniya Shkumat, my tutor as an English

specialist, in the English lessons within Groups 5, 6 and 5/6, and on Thursdays

I’ll be staying with Miss Theodora in Group 3/4. I’m very glad to share my

learning process through teaching with the IKC De Eglantier and I’m sure it will

be an enriching experience personally and professionally. See you around the

school!

Anna Rosiñol

Absentie doorgeven

Zoals u weet, dient u te melden wanneer uw kind afwezig is

door bijvoorbeeld ziekte, of later komt i.v.m. een

doktersbezoek, etc. Op dit moment gebeurt dit op

verschillende manieren. De ene ouder belt de school, een

ander stuurt een bericht in SchouderCom, de volgende

stuurt een mailtje. Heel fijn, maar voor ons is dit een



beetje onoverzichtelijk. Gelukkig hebben we nu een nieuwe optie kunnen

toevoegen in SchouderCom.

In het menu kunt u nu ook de optie ‘afwezigheid melden’ vinden. We willen u

vragen om absenties voortaan via deze optie in SchouderCom door te geven. Zo

hebben wij in een oogopslag alle absenties bij elkaar staan.

Toneelavond kleuters

Binnenkort hebben de kleuters weer hun jaarlijkse toneelavond. In de kalender

staan 2 data (15 en 22 februari). Let op, dit wordt maar een

datum, nl. woensdag 15 februari. Binnenkort ontvangt u via een

SchouderCom meer informatie over deze avond en over de tijden

waarop dit plaatsvindt. Zet de datum alvast in uw agenda.

Rekening incidentele overblijf

Heeft uw kind de afgelopen tijd (augustus tot januari)

af en toe gebruik gemaakt van de incidentele

overblijf? Houd er dan rekening mee dat de

rekeningen binnenkort verstuurd worden.

Vrijwilliger gezocht

Op onze school zijn wij bezig om de bibliotheken verder

te ontwikkelen. De bibliotheek op de Roland Holstlaan

krijgt in januari/februari 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 inhoudt? Stuurt u een bericht naar juf Kirsty in

schoudercom.

Ook zoeken we nog een vrijwilliger die onze twee mooie mini

biebs op kan hangen  bij het gebouw IB en het gebouw RH 917.

U kunt zich aanmelden bij juf Evelien in schoudercom.

Gezocht:

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

begin van de middag de toiletten bij ons op school schoon

wil maken. U krijgt een kleine bijdrage voor het



schoonmaken. Heeft u tijd en zin of kent u iemand stuur dan een bericht naar

juf Naji: n.sheikholeslam@librijn.nl

Aanmeldingen

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 2023 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 2019, dan is er nog wel plek op de lijst met aanmeldingen. U kunt een

mail sturen naar: directie@eglantierdelft.nl

Klaarovers gezocht

Graag willen we rond onze school een veilige

verkeerssituatie.

Het is daarom de bedoeling dat kinderen zo veel mogelijk

met de fiets of lopend naar school gebracht worden.

Indien u toch met de auto wilt of moet komen, maakt u

dan alstublieft gebruik van het parkeerterrein aan de

Roland Holstlaan ter hoogte van het IB-gebouw. Daar is

altijd plaats.

Helaas gebeurt het soms dat auto’s ‘even’ op de oversteek bij het RH-gebouw

worden geplaatst of dubbel geparkeerd staan. Dit leidt tot onoverzichtelijke en

gevaarlijke situaties.

Om dit te voorkomen en een veilige verkeerssituatie rond de school te behouden

zijn we op zoek naar ‘klaarovers’. Klaarovers zijn ouder(s)/verzorger(s) die op

een bepaalde dag of dagen tussen 8.15 en 8.30 uur op de oversteek van het

RH-gebouw staan. U helpt kinderen bij de oversteek en mocht het nodig zijn,

wijst u andere ouders erop waar zij het best hun auto kunnen parkeren.

Heeft u interesse, dan kunt u zich opgeven bij juf Paula (p.dinger@librijn.nl).

Koffieochtend

Woensdag 11 januari werd onze koffieochtend goed

bezocht door enthousiaste ouders. Onze intern

begeleider, juf Danielle, presenteerde tijdens de

deze koffieochtend welke verantwoordelijkheden ze

in ons IKC heeft en is met ouders in gesprek gegaan.

Ze heeft verteld hoe zij bij een hulpvraag van

ouders, leerkrachten en/of het kind aan de slag gaat

om samen een passende oplossing te zoeken.
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De volgende koffieochtend vindt plaats op woensdag 8 februari om 8.30 op het

IB-gebouw. Deze ochtend kunt u meedenken over onze school en de toekomst

van onze school. We zijn bezig om een nieuw schoolplan op te stellen. Zet de

datum vast in uw agenda en kom langs om met ons mee te denken.

Kerststukjes

Voor de kerstvakantie hebben alle kinderen een kerststukje gemaakt.

Wilt u het bakje waarin het kerststukje gemaakt is weer aan uw kind

meegeven naar school, zodat we dit volgend jaar weer kunnen

gebruiken?

NL-doet- dag

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is het weer

NL-doet-dag.

Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart

2022, samen met duizenden sociaal

maatschappelijke organisaties in het land, weer

NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van

Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de

spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje

het verschil te maken en ertoe te doen!

Ook op IKC De Eglantier willen we op zaterdag 11 maart met vrijwilligers aan de

slag gaan om 1000-en-één klusjes te doen en zo de school weer op te knappen.

Wie kunnen ons komen helpen? Ouders van leerlingen uiteraard, maar ook mensen

in de buurt van de school!

Wie komt ons helpen op deze zaterdag 11 maart vanaf 9.30 uur? Ook een uurtje

helpen is al heel fijn!

U kunt uw aanmelding mailen naar juf Evelien, via schoudercom.

TPO

Op woensdag 11 januari hebben we bezoek gehad van de stuurgroep TPO. Dit is

een groep mensen die de pilot tweetalig primair onderwijs in heel Nederland

begeleidt en aanstuurt. Elke twee jaar brengen ze

een bezoek aan de school om met leerkrachten te

praten, met kinderen te praten, lessen te bezoeken

en in gesprek te gaan met de directeur en

tpo-coördinator. De bevindingen van de stuurgroep

waren zeer positief. Zo concludeerden ze dat de

TPO ontwikkeling op onze school echt heeft

doorgezet. Het Engels is geïntegreerd in ons

onderwijs en de lessen die bezocht zijn, waren van

goede kwaliteit. Uit het gesprek met de leerlingen



kwam naar voren dat zij allen zeer tevreden zijn over de school en de aandacht

voor het Engels.

Samen hebben we ook nagedacht over de toekomst van ons tweetalig onderwijs

en de ontwikkelpunten die hier nog voor ons liggen. Hier zullen we de komende

periode mee aan de slag gaan. In een email na het bezoek lieten de stuurgroep

ons tenslotte nog weten 'we hebben de dag als zeer leerzaam (en leuk!) ervaren

en zijn onder de indruk van jullie tpo-onderwijs'. Het spreekt voor zich dat wij

ontzettend trots zijn op onze school, onze leerlingen en onze leerkrachten!

Fiets

Wij hebben een kinderfiets staan. De fiets past qua maat

waarschijnlijk bij een grote oudste kleuter of een groep 3

kind.Wie heeft er een nodig? Graag een bericht naar juf

Yvonne den Haan via schoudercom. U kunt dan een afspraak

maken om met uw kind te komen passen.

Kinderwagen

We hebben een bericht gekregen van ouders die een

kinderwagen hebben die ze niet meer gebruiken. Ze

willen deze graag aan iemand geven die de kinderwagen

goed kan gebruiken.

De kinderwagen bestaat uit twee delen: het ene deel is

de stoel die gebruikt kan worden voor kinderen tot 3-4

jaar en het babybedje (verbonden met de stoel) voor

baby's van 0 tot 6 maanden.

Heeft u interesse en/ of vragen, stuur dan een mail naar

s.vankarsen@librijn.nl.

U wordt dan in contact gebracht met de ouders.
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