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Nieuwsbrief 8
schooljaar 2018-2019 - 10 februari 2023

Activiteitenoverzicht

Datum Groep Activiteit Tijd

14-02 3 t/m 8 Eerste rapportage

15-02 A t/m D Toneelavond Groep A en D: 17.00

op school

Groep B en C: 18.30

op school

20 en 21-02 A t/m 7 Oudergesprekken

24-02 A t/m 8 Margemiddag,

leerlingen 12.00 vrij

School 12.00

gesloten,

kinderopvang open

27-02 t/m 03-03 A t/m 8 Voorjaarsvakantie School gesloten,

kinderopvang open

08-03 A t/m 8 Luizencontrole

08-03 A t/m D Verkeersles

10-03 Nieuwsbrief 9

11-03 NL Doet

15-03 3, 3/4 en 4 Toneelavond

16 en 17-03 3 t/m 8 Kangoeroewedstrijd

20, 21 en 22-03 3 t/m 8 Open gymles

20 t/m 24-03 Week Openbaar

Onderwijs

26-03 Zomertijd Klok een uur vooruit

mailto:directie@eglantierdelft.nl


Nieuwe leerlingen

Naam Groep

Zeynel gr. A

Lisanne gr. B

Zair gr. D

Yashwanth gr. D

Ayoub gr. C

Tallulah gr. 7

Samridha gr 7/8

Guneet gr. 6

Karan gr. 5/6

Opvang-/ schoolverlaters

Naam Groep

Asena gr. A

Umay gr. D

Metehan gr. 3



Familiebericht

Hoera! Juf Myra is op 2 februari bevallen van een zoontje Viyaan.

We wensen haar en haar gezin veel geluk!

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

GGD bezoek peuterspeelzaal

Donderdag 26 januari heeft de peuterspeelzaal de jaarlijkse controle van de

GGD gehad. Alles was in orde! Het bezoek voor het kdv en beide bso’s moeten

nog komen. Wanneer? Dat weten we natuurlijk niet. De GGD komt altijd

onaangekondigd.

Afsluiting Nationale Voorleesdagen

Als afsluiting van de Nationale Voorleesdagen was er op

vrijdag 3 februari 2023 een voorleestheater voor de

kinderen van de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf.

Het was een groot succes. De kinderen hebben er onwijs van

genoten.

Marge-middag 24 februari

Op vrijdag 24 februari is de school open tot 12:00. De buitenschoolse opvang

gaat die dag om 12:00 open. Wilt u gebruik maken van deze optie op de

margemiddag, vergeet uw kind dan niet aan te melden. Komt uw kind normaal wel

op vrijdag, maar heeft u geen studiedag nodig, wilt u dan uw kind(eren) afmelden.



Voorjaarsvakantie

De buitenschoolse opvang is bijna klaar met het voorjaarsvakantieprogramma.

Het thema is Lente kriebels. We zullen deze

vakantie op de maandag, dinsdag en donderdag

naar het IB-gebouw gaan. We zijn daar van

09:00 tot 17:00. Buiten deze tijden zitten we

op het RH-gebouw. Verdere informatie krijgt

u via de app.

Oudercommissie

De eerste OC-vergadering van het jaar 2023 is alweer een feit en vond plaats op

dinsdag 17 januari. Graag delen wij met jullie wat er allemaal besproken is.

- Voor de OC zou het fijn zijn nog wat ouders erbij te hebben. Wij missen nog

ouders van kinderen die op de BSO bovenbouw zitten en ouders van kinderen die

op de peuterspeelzaal zitten. Hierbij een oproepje: Hebben jullie interesse? Mail

dan naar oceglantier@kinderopvangmorgen.nl.

- De nieuwjaarsborrel bleek een geslaagde avond. Veel ouders kwamen langs en

vonden het ook leuk om elkaar een keer te spreken en te leren kennen.

- Er is nu niet direct een acuut probleem met personeelstekort, maar met de

lange wachtlijst en de krapte zou het mooi zijn als er nog een medewerker bij

komt.

- Voor het KDV hebben een aantal ouders de Verbetermeter vragenlijst ingevuld.

Er zijn weinig klachten binnengekomen en de ouders zijn over het algemeen

tevreden over het KDV.

- Op dinsdag 13 december is er een fotograaf langsgekomen om nieuwe foto’s te

maken voor de website en voor promotiemateriaal. Het was een geslaagde dag.

De fotograaf beviel het goed en hij was leuk met de kinderen. De foto’s zijn heel

leuk geworden. Neem vooral even een kijkje op de website.

- Op woensdag 25 januari vond de IKC-studiedag plaats en alle medewerkers

hadden hier veel zin in. Tessa heeft een vlog gemaakt over een dagje op het

KDV/IKC en heeft deze laten zien tijdens de studiedag.

Heeft u  nog vragen of opmerkingen? Mail dan naar

oceglantier@kinderopvangmorgen.nl.

Groetjes,

Oudercomissie Kinderopvang Morgen (Brigitte, Renske en Rukiye)



Onderwijs

Gezond eten

De laatste tijd merken we dat er vragen en

onduidelijkheden zijn wat betreft het meenemen

van eten tijdens het ochtend tussendoortje en de

lunch. We promoten als school gezond eten,

vandaar dat we met zijn allen gruiten. Dit betekent

dat het tussendoortje dat de kinderen in de

ochtendpauze eten fruit/ groente is (geen zakjes

met appelmoes, knijpfruit, etc.). We zien vaak dat

kinderen daarnaast ook nog een koekje of iets

anders bij zich hebben. Geef om verwarring te

voorkomen alleen maar fruit/ groente mee voor de

ochtendpauze. Voor de jongere kinderen graag

geschild en in stukjes, indien nodig.

Voor bij de overblijf (lunchpauze) vragen we ook

om uw kind geen koek, snoep of andere zoetigheid mee te geven. Producten zoals

bijvoorbeeld Sultana en ontbijtkoek zitten eigenlijk bomvol suiker en bevatten

weinig vezels en andere nuttige voedingsstoffen. Vandaar dat wij dit als school

niet willen.

Toneel EY

Zoals u weet,  spelen binnenkort de

kleutergroepen toneel.

Hieronder nog even een reminder.

Groep A en D worden om 17.00 uur op

school verwacht, het toneelstuk begint om

17.15 uur. De kinderen gaan naar binnen via

het Engelse lokaal en worden verwacht in

groep 7/8.  De ouders mogen meteen

plaatsnemen in de aula.

Na afloop verlaat u het IB gebouw via de

hoofdingang.

Groep B en C worden om 18.30 uur op school verwacht, het toneelstuk begint

om 18.45 uur. De kinderen gaan naar binnen via de hoofdingang en worden

verwacht in het lokaal van groep 5. De ouders mogen meteen plaatsnemen in de

.aula Na afloop verlaat u de school via de hoofdingang.

Er mogen 2 personen per kind komen kijken. Kinderen onder de 4 jaar zijn niet

toegestaan.



Mededelingen personeel

Juf Naji gaat helaas onze school verlaten. Naast onze

school had ze ook nog een andere baan. Deze wordt

uitgebreid naar meer uren, waardoor het niet meer

mogelijk is om ook nog bij ons te werken.

We zullen haar missen en wensen haar veel succes.

Gelukkig kunnen we ook een nieuw teamlid

verwelkomen.

Meester Peter komt de vacature van juf Naji

vervullen.

Welkom meester Peter!

Juf Inbal is dit schooljaar bij ons op school gestart in groep C. Helaas is ze al

een tijdje afwezig. Ze heeft dan ook het besluit genomen

om onze school te verlaten.

We wensen juf Inbal veel geluk en succes in de toekomst.

Zoals u wellicht weet, is juf Theodora zwanger. Ze kan nu

lekker rustig aan doen, want haar verlof is begonnen. We

wensen haar veel succes en sterkte met de laatste

loodjes.

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 2023,

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. De

activiteiten vinden voornamelijk buiten plaats.

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

-mozaïek-bord repareren

-houtsnippers verdelen

-kasten in elkaar zetten

-lijnen ophangen



-naar Avalex rijden met spullen

Wie komt ons helpen op deze zaterdag 11 maart? Ook een uurtje helpen is al heel

fijn!

U kunt uw aanmelding mailen naar y.kaijer@eglantierdelft.nl

Ouderkamer

Maandag 20 februari bent u

welkom bij de ouderkamer in de

aula van de MGR.

Bekkersschool. De ouderkamer

zal zijn van 08:30 – 09:30 uur. Tijdens de ouderkamer wordt aandacht besteed

aan de sport en beweegmogelijkheden in de wijk Voorhof onder leiding van een

buurtsportcoach. Denk hierbij aan gratis sportlessen voor u of uw kind, maar ook

kunt u terecht met vragen over sport en bewegen. Tevens wordt u ingelicht over

fondsen en subsidies binnen Delft. Kom dus op maandag 20 februari vanaf 08:30

uur. Zodra u de school binnen loopt, ziet u de rest vanzelf. Graag zie ik u dan!

Culturele gezins-UIT-agenda HAAGJES

Via onderstaande link kunt u de gezins-UIT-agenda HAAGJES vinden met een

overzicht van activiteiten t/m de voorjaarsvakantie.

Hierin vindt u o.a. ideeën voor kinderfeestjes, (gratis) activiteiten bij de

bibliotheek, kindervoorstellingen in de Haagsche theaters, betaalbare workshops

en vele andere tips.

https://nardinckmedia.us19.list-manage.com/track/click?u=7f6564c06b03a90ac

cb24bcb2&id=e5a52fe6b9&e=da9e220363
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Kindertuinen


