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Activiteitenoverzicht
Datum

Groep

Activiteit

15-02

3 t/m 8

1e rapportage

15-02

6

Bezoek Museon (mits
de corona
maatregelen het
toestaan)

15-02

B en C

Toneel

16-02

A en D

Toneel

21-02

5 en 5/6

Bezoek Museon (mits
de corona
maatregelen het
toestaan)

21/22-02

A t/m D

10-minuten
gesprekken

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

09-03

A t/m 8

Luizencontrole???

09-03

A t/m 8

Koffieochtend???

11-03
17-03
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3 t/m 8

Kangoeroewedstrijd

Tijd

8.30-9.30
IB-gebouw

Nieuwe leerlingen
Naam

Groep

Carmen

gr. B

Silas

gr. B

Familiebericht

Hoera! Zahra uit groep 3 heeft een broertje.
Hij heet Amir Zayn. Naoufal en Sami hebben
een zusje. Ze heet Amira.
Gefeliciteerd allemaal.

Mededelingen
Opvang
Voorjaarsvakantie
De BSO en het KDV zijn weer druk bezig met het voorbereiden van leuke
activiteiten voor de voorjaarsvakantie. Wij hebben er erg veel zin in! Het thema
hebben we al, maar dat houden we nog even geheim ;)

BSO Boomhommels
Femke is sinds maandag 24 januari weer terug van haar
zwangerschapsverlof en is begonnen op de BSO Boomhommels.
Ze staat samen met Jill voor de groep. We zijn blij dat Femke
weer terug is!

KDV
Op het kdv zijn we op dit moment bezig met de
voorleesdagen! We hebben niet alleen voorleesboeken,
maar ook een mooie kijkplaat en knuffel om het
verhaal nog leuker te maken voor de kinderen.

Onderwijs
NL-doet- dag
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart is het weer NL-doetdag.
Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 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 12 maart met vrijwilligers aan de
slag gaan om 1000-en-één klusjes te doen en zo de school weer op te knappen. De
activiteiten vinden voornamelijk buiten plaats, dus veilig.
Wie kunnen ons komen helpen? Ouders van leerlingen uiteraard, maar ook mensen
in de buurt van de school!
We hebben allerlei leuke klussen!
-lijnen verven op het schoolplein
-fietsjes, stepjes, eenwielers repareren
-blote-voetenpad aanvullen
-insectenhotel repareren
-mozaïek-bord repareren
-palen voor zonnedoek en palen voor afscheiding plaatsen
-houtsnippers verdelen
-naar Avalex rijden met spullen
Wie komt ons helpen op deze zaterdag 12 maart? Ook een uurtje helpen is al
heel fijn!
U kunt uw aanmelding mailen naar y.kaijer@eglantierdelft.nl

Afgelopen weken
Zoals u gemerkt heeft, waren de afgelopen weken
spannende weken. Veel klassen thuis in quarantaine.
Of de klassen waren er wel, maar hadden weinig
kinderen. Veel kinderen positief besmet, maar ook
ouders, leerkrachten, onderwijsassistenten, etc.
Het blijven spannende tijden, zeker nu ook met de
versoepelingen.
We willen dan ook het
volgende benadrukken: wacht je op de uitslag van
een pcr test, blijf dan in quarantaine totdat je de
uitslag hebt. Is de uitslag negatief, dan kan het kind
weer naar school.
Neem ook het zekere voor het onzekere. Ben je in
contact geweest met een positief getest persoon,

neem dan een (zelf)test af. Ook als je (nog) geen klachten hebt.
Op dit moment merken we dat veel van de positief getesten ook andere klachten
kunnen hebben dan alleen maar verkouden, hoesten, keelpijn, geen reuk/ geen
smaak.
Bij veel kinderen die positief getest zijn horen we klachten als moe, hoofdpijn,
verhoging/ koorts, soms buikpijn. Wees dus alert. Beter een test teveel dan
eentje te weinig.
Voorlezen
Voorlezen is ontzettend belangrijk
voor de (taal) ontwikkeling van uw
zoon/ dochter. Hierbij wat tips voor
het voorlezen thuis!
https://youtu.be/1TvfYNWNFhA
Maak van het voorlezen een gezellig
ritueel. Kies een vast tijdstip,
bijvoorbeeld na het eten of voor het
slapen gaan en kies een plek waar je dicht bij elkaar kunt zitten.
Geef kinderen de ruimte om te reageren op het verhaal en laat ze actief
meedoen door plaatjes aan te wijzen of een geluid na te doen. Jonge kinderen
vinden het helemaal niet erg om hetzelfde boek een paar keer te lezen. Ze
ontdekken steeds weer iets nieuws.
Ook als je kind al zelf kan lezen, blijft het leuk en belangrijk om voor te lezen.
Je kunt er dan bijvoorbeeld ook voor kiezen om om de beurt een bladzijde voor
te lezen.
Het allerbelangrijkste is dat je er samen een gezellig moment van maakt waarbij
je aandacht hebt voor elkaar en het boek.

Gezocht
Groep 3, 3/4 en 4 zijn op zoek naar restjes wol om mee
te weven. Heeft u nog iets? Uw kind kan het inleveren bij
de leerkracht.

Vakantieroosters
Op onze website vindt u niet alleen het vakantierooster van dit schooljaar, maar
ook het vakantierooster van schooljaar 2022-2023.
U kunt het hier vinden:
https://eglantierdelft.nl/integraal-kindcentrum/openingstijden

Judo
De groepen 3 t/m 8 zijn gestart met Judolessen tijdens de gym. Alle groepen
krijgen 4 keer les.
Judo zorgt voor een goede opbouw van de algehele motoriek. Er zijn veel
gekruiste bewegingspatronen waarvoor communicatie tussen de linker en rechter
hersenhelft nodig is. Denk aan het links én rechts uitvoeren van technieken.
Balans houden en snelheid ontwikkelen vallen hier ook onder. Eén van de unieke
aspecten van Judo training is het respect voor anderen dat wordt gegeven en
geëist in de judozaal. Geleidelijk aan, door Judo, groeit dit respect naar een
verbetering van zelfbewustzijn en
discipline.
Deze Judolessen zijn mogelijk gemaakt
door het Jeugdeducatiefonds.
De kleutergroepen zullen binnenkort
ook starten met deze lessen.
Bakjes van de kerststukjes
Uw kind heeft voor de kerstvakantie op school een
kerststukje gemaakt. Wilt u het bakje weer met uw kind mee
terug geven naar school, zodat we het het volgend jaar weer
kunnen gebruiken om nieuwe kerststukjes te maken. Dit
scheelt kosten waar we weer andere leuke en nuttige dingen
voor de kinderen mee kunnen doen en het is ook nog eens goed
voor het milieu.

Vrienden van De Eglantier
Bent u benieuwd naar de baten en lasten van Vrienden van De Eglantier? Deze
kunt u hier bekijken:
https://eglantierdelft.nl/integraal-kindcentrum/vrienden-van-de-eglantier

Delftpas
Heeft u een Delftpas. Let dan op. Deze is geldig t/m 28
februari 2022. Wilt u na deze datum ook weer gebruik
maken van uw Delftpas, dan moet u deze op tijd
verlengen. Let op: Op uw Delftpas staat een bepaald
tegoed. Door de lockdown kon u uw tegoed niet overal
besteden. Daarom blijft dit tegoed langer geldig, nl. tot
1 maart 2023. U moet wel uw Delftpas verlengen om dit tegoed straks weer te
kunnen gebruiken. Voor meer informatie kunt u naar deze website gaan:
https://www.delft.nl/vrije-tijd/delftpas
Informatie over schoolkosten via de Delftpas vindt u hier:
https://www.delft.nl/vrije-tijd/delftpas/schoolkosten-delftpas

Gemeente Delft realiseert versmalling van de
Voorhofdreef
Wat een grote klus gaat het worden, de
versmalling van de Voorhofdreef. U heeft het
vast afgelopen week al gemerkt. Eerst 4 weken
de ene kant, dan 4 weken de andere kant. Dit
alles geeft een hoop verkeersproblematiek bij
onze school.
We willen u vragen zoveel mogelijk uw kind
lopend of fietsend naar school te brengen.
Wanneer u toch met de auto komt, wilt u deze dan in de parkeervakken parkeren.
U weet dat wij voor de school bijna geen parkeermogelijkheden hebben. Wilt u
dan niet de Roland holstlaan in rijden. Zo kunnen onze kinderen veilig oversteken.
We rekenen op uw medewerking.
Kindertuinen
Op een kindertuin maken kinderen kennis met de
natuur en met ons voedsel. 1,5 uur per week, van
april t/m oktober. Tuinieren doe je met je
hoofd, hart en handen. Wat een geweldige
belevenis om samen met andere kinderen het
volledige proces van zaaien tot oogsten tot een
smakelijk einde te brengen. Die zelfgekweekte
wortel en radijs wil je natuurlijk graag proeven.
Geen betere plek dan een moestuin om die
ontdekkingstocht te starten. Zonder
regenwormen geen losse grond waar de
plantenwortels zo van houden en zonder bijen
geen pompoen! Naast natuureducatie organiseren
we nog veel meer leuke activiteiten, zoals
bijvoorbeeld, kruidenboter maken, pizza bakken
en een lampionnenoptocht als afsluiting van het
seizoen. Genoeg voor onvergetelijke middagen op
de tuin van april tot november. Voor meer info en
aanmelden, kijk op www.kindertuinendelft.nl.

Clean up all
Cleanupall organiseert vanaf zondag 20 februari Cleanups in verschillende wijken.
De eerste Cleanup vindt plaatst in de wijk Wippolder. Iedere maand vinden er
een of meerdere Cleanups plaats in de verschillende wijken. De wijk Voorhof is
aan de beurt op zondag 5 juni van 10.00-12.00 (wijzigingen voorbehouden)
Heeft u interesse en/ of wilt u zich aanmelden? Neem dan een kijkje op de
volgende website: http://www.cleanupall.nl/.

Musical mini-stars

