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Activiteitenoverzicht

Datum Groep Activiteit Tijd

17-03 3 t/m 8 Kangoeroewedstrijd

21 t/m 23-03 3 t/m 8 Open gymles

21 t/m 25-03 Week Openbaar

Onderwijs

21-03 A t/m 8 Formulier en geld van

de narcissenactie

inleveren op school

23-03 Ouders van

toekomstige

leerlingen

Open ochtend 9.30-11.00

25-03 A t/m 8 Studiedag, school

gesloten

(Kinderopvang wel

open)

25-03 Nieuwsbrief 10

27-03 Zomertijd Klok uur vooruit

28-03 6 Fietsen naar

schooltuin oefenen

(fiets mee)

29-03 8 Theorie examen

verkeer

30-03 Koffieochtend RH

919

8.30-9.30

30-03 2, 4, 6 en 8 Start schooltuin

mailto:directie@eglantierdelft.nl


Nieuwe leerlingen

Naam Groep

Mare gr. B

Sophie gr. B

Zahra gr. C

Avisheh gr. 3

Mededelingen

Opvang

Voorjaarsvakantie

De BSO en het KDV hebben een fijne vakantie achter de rug.

De BSO heeft een hoop leuke activiteiten gedaan zoals flag

football, onze eigen high tea organiseren en zelf sushi maken!

Op vrijdag zijn de BSO en het KDV samen naar de

kinderboerderij geweest.

Juf carmen

Vanaf dinsdag 8 maart is juf Carmen van het KDV weer terug van haar

zwangerschapsverlof. De kinderen en wij hebben haar erg gemist en we zijn blij

dat ze er weer is!



Onderwijs

Narcissenactie

De lente komt eraan, de bloemen gaan weer bloeien en wij gaan narcissen

verkopen.

Vrijdag 11 maart hebben alle leerlingen een

brief mee naar huis gekregen met uitleg

over de narcissenactie en een intekenlijst.

De kinderen vragen zoveel mogelijk mensen

(vader, moeder, opa, oma, oom, tante, de

buren, etc.) om narcissen te kopen. Maandag

21 maart nemen ze het ingevulde formulier

weer mee naar school met het geld (cash).

Ze leveren dit in bij de groepsleerkracht.

Woensdag 13 april kunt u de narcissen op

school op komen halen om uit te delen.

Verdere informatie volgt nog.

Met de opbrengst van het geld organiseren we een feestje voor alle leerlingen

om het 55-jarig bestaan van de school te vieren. via onderstaande link ziet u een

filmpje over deze actie.

Narcissenactie 2022

Thema huis- en boerderijdieren

De kleuters werken over het thema ‘Huis- en

boerderijdieren’.

Heeft u boerderijdieren van de Lidl waar u niets

mee doet? De kleutergroepen zijn hier heel blij

mee.

Heeft u thuis bijv. schapenwol, boerenklompen, een

koeienhuid, etc. die we mogen lenen dan horen wij

dat graag.

Kent u iemand met bijvoorbeeld een lammetje,

varken, geitje, kip, koe, etc. die hier op school

iets over wil vertellen/ foto’s wil laten zien of

bijvoorbeeld een filmpje wil maken van dit dier

en er iets over wil vertellen dan horen wij dit

ook graag.

Kangoeroe test

Maandag 22 maart doen een aantal kinderen mee aan de kangoeroe

test. We wensen hen alvast veel succes. Zet hem op!

https://www.youtube.com/watch?v=S_pyzXLNOOY


Koffieochtend

Woensdag 9 maart was een feit. Na lange tijd konden we weer

een koffieochtend organiseren. Deze werd gehouden op het

gebouw IB. Zo’n 10 ouders zijn gekomen. We hebben heerlijk

over van alles gesproken en vooral kennis gemaakt met elkaar.

Komt u ook de volgende keer? Deze is op woensdag 30 maart om

8.30 op het gebouw RH 919.

Kindertuinen

Wat een feest om elke week met meer dan

200 kinderen de natuur te ontdekken! Wij, de

vrijwilligers, van de Kindertuinen Delft,

beleven met de kinderen de magie van de

natuur: 3 aardappelen in de grond, 3 kilo in je

oogstmand.

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.

Je maakt kennis met de natuur en met ons voedsel. Je leert stapsgewijs en heel

praktisch dat een tuin niet zo maar een bak aarde is met wat mooie planten erin,

maar een levend geheel. Dat alle beestjes en plantjes met elkaar samenwerken

om ons voedsel te laten groeien. 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 vanaf 6 april tot november (1,5

uur per week).

Op elke kindertuin zijn vrijwilligers welkom! Bent u geïnteresseerd of wilt u meer

weten over vrijwilligerswerk op de kindertuinen? Neem dan contact op via

info@kindertuinendelft.nl
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