
IKC DE EGLANTIER VOORHOF
Gebouw IB: I.B.-Bakkerstraat 2, 2624 NX Delft, Tel. 015-2564208

Gebouw RH: Roland Holstlaan 917 en 919, 2624 KE Delft

E-mailadres: directie@eglantierdelft.nl

Nieuwsbrief 9
schooljaar 2022-2023 - 10 maart 2023

Activiteitenoverzicht

Datum Groep Activiteit Tijd

11-03 NL Doet

15-03 Koffieochtend 8.30-9.30 op gebouw

RH 919

15-03 3, 3/4 en 4 Toneelavond MP1

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

27-03 6 Oefenen fietsen naar

schooltuin, fiets mee

28-03 8 Theorie-examen

verkeer

31-03 Nieuwsbrief 10

05-04 2, 4, 6, en 8 Start schooltuinen

05-04 7, 8 4x4 voetbal

06-04 A t/m 8 Studiedag, lln. vrij School gesloten,

kinderopvang open

07-04 A t/m 8 Goede Vrijdag, lln.

vrij

School gesloten,

kinderopvang open

09 en 10-04 A t/m 8 Pasen, lln. vrij School en opvang

gesloten
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12-04 Koffieochtend 8.30-9.30 op IB-

gebouw

12-04 3,3/4 en 4 2e Verkeersles

12-04 5, 5/6 en 6 4x4 voetbal

13-04 8 Angliatoets

19-04 3, 3/4, 4 4x4 voetbal

21-04 Nieuwsbrief 11

21-04 A t/m 8 Margemiddag, lln. om

12.00 vrij

12.00 school gesloten,

kinderopvang open

24-04 t/m 05-05 A t/m 8 Meivakantie School gesloten,

kinderopvang open,

behalve op 27-04

Nieuwe leerlingen

Naam Groep

Celine gr. A

Hedaya gr. C

Asmin gr. C

Hafsa gr. D

Matylda gr. D

Maksymilian gr. 4

Marcelina gr .6

Opvang-/ schoolverlaters

Naam Groep

Sota gr. 4



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

Feestdagen vieren op de opvang

Vanaf dit jaar besteedt de opvang aandacht aan de

verschillende  soorten feestdagen. Zo hadden wij aan het

begin van het jaar een nieuwjaarsborrel voor de ouders

georganiseerd. Er waren voor Valentijnsdag verschillende

soorten activiteiten georganiseerd voor het

kinderdagverblijf tot aan de buitenschoolse opvang.

Afgelopen week hebben ze op de buitenschoolse opvang

Carnaval gevierd. De volgende feestdagen zijn: Pasen en

Suikerfeest. Hiervoor zijn we druk bezig met de

voorbereidingen.

Voorjaarsvakantie Lentekriebels

De voorjaarsvakantie zit er weer op en we kijken terug op een

gezellige, leuke vakantieweek. Elke dag stond er één thema

centraal:

Maandag: Dans en Muziek

Dinsdag: Spel & Speuren

Woensdag: Creativiteit

Donderdag: Koken

Vrijdag: Sport

Zo hadden we op maandag een talentenjacht, donderdag hadden we  een

driegangenmenu gemaakt en op vrijdag een ochtend gymnastiek gehouden.



Juf Jill en Meester Daan geslaagd voor speelplezier

Op de peuterspeelzaal werken wij met de VVE methode Speelplezier. Hiervoor

waren Juf Jill en Meester Daan vorig jaar mei begonnen aan hun training

Speelplezier. In de voorjaarsvakantie hebben zij hun eindgesprek gehad. Ze zijn

beiden geslaagd. Gefeliciteerd!!

Filmopnames 14 maart

Op dinsdag 14 maart 2023 komt er een filmploeg langs bij

onze kinderopvang. Ze komen tijdens een rondleiding een

filmpje maken en maken sfeerbeelden van onze locatie.

Ouders krijgen een toestemmingsformulier waarop

aangegeven kan worden of u wel of geen toestemming geeft

dat uw kind gefilmd wordt.

Onderwijs

Koffieochtend

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De koffieochtend is verplaatst naar woensdag 15

maart. De koffieochtend 8 maart kwam hierdoor te

vervallen.

Onder het genot van een kopje koffie gaan we tijdens deze koffieochtend in

gesprek met de wijkagent, Cees van Nus.

Wijkagent Cees is een bekend gezicht in de wijk Voorhof. Hij kent veel inwoners,

ondernemers en scholen in de wijk. Zo komt hij ook regelmatig bij ons school.

Door al die contacten weet hij wat er speelt in de wijk en kan hij in een vroeg

stadium problemen oplossen en liever nog, voorkomen. Door in gesprek te gaan

met inwoners gaat hij op zoek naar oplossingen. Zo kan de wijkagent

doorverwijzen naar hulpverlening of organisaties. Samen zorgen we voor de

veiligheid van de wijk.

Tijdens de koffieochtend krijgt u de kans om kennis te maken met de wijkagent

en eventueel in gesprek te gaan.

We hopen u te ontmoeten op woensdag 15 maart!



Locatie: RH gebouw (Roland Holstlaan 919)

Doelgroep: Ouders van IKC De Eglantier

Datum: woensdag 15 maart 2023

Tijd: 8.30 - 9.30 uur

Migratie Schoudercom naar Social Schools

Zoals u weet maken we gebruik van Schoudercom voor de

schriftelijke communicatie met ouders, het maken van

intekenlijsten voor een gespreksmiddag, het maken van een

blog, etc. Schoudercom is overgenomen door Social Schools.

Met ingang van 3 april zal de migratie voor onze school van

Schoudercom naar Social Schools plaatsvinden. Alle accounts

blijven gewoon bestaan en worden overgenomen door Social

Schools, maar u zult dus wel de app van Social School moeten downloaden. In

SchouderCom kunt u nog wel een tijdje inloggen om oude berichten te lezen,

foto’s te downloaden, etc., maar verder

vinden er geen acties meer plaats in

deze app. Hoe lang dit blijft bestaan is

onbekend. Wanneer we meer informatie

hebben hoort u dit uiteraard.

Spoorwegmuseum

De groepen 3, 3/4 en 4 zijn op donderdag 23

februari naar het spoorwegmuseum geweest.

De weken ervoor hebben we in de klas gewerkt

over het thema vervoer.

Zo hebben we bijvoorbeeld geleerd dat

voertuigen door de jaren heen erg veranderd

zijn.

In het Spoorwegmuseum hebben we zowel

nieuwe als oude treinen bekeken en een speurtocht gedaan om nog meer te leren

over treinen.

Het was een leuke, leerzame dag!

Kangoeroewedstrijd

Deze week hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8

meegedaan aan de voorronde van de Kangoeroewedstrijd.

Het doel van de Kangoeroewedstrijd is om kinderen te

laten ervaren dat wiskunde leuk en uitdagend is.

Nou, dat hebben we geweten.

Er zaten weer heel wat hersenkrakers bij. (Zelfs de

leerkracht van groep 8 fronste bij een aantal opdrachten

de wenkbrauwen!)



Volgende week is de Internationale Kangoeroewedstrijd. Wie heeft meegedaan

aan deze wedstrijd leest u in de volgende nieuwsbrief.

Bibliotheek

Wij zijn al jaren erg trots op de mooie bibliotheek in

onze school. Iedere week komen de kinderen dan ook

graag naar deze fijne plek om een nieuw boek uit te

zoeken of de laatste boekentrends te bespreken.

Over een tijdje krijgt de bibliotheek een nieuwe

indeling. Alle boeken worden op thema gezet. Om dit

te realiseren moeten alle boeken opnieuw bestickerd

worden. Dit is een grote klus, waar we heel goed wat

extra handen bij kunnen gebruiken. Heeft u de komende periode op

maandagochtend een paar uurtjes tijd om ons te helpen? Neemt u dan contact op

via Schoudercom met Kirsty den Dulk.

Naast vrijwilligers zijn wij ook op zoek naar kinderboeken die geschreven zijn in

een andere taal. Heeft u thuis nog leesboeken liggen in het Duits, Frans, Chinees,

Pools, Japans, Turks, enz.? En wilt u deze aan school schenken? Wij zijn er erg

blij mee! U kunt de boeken inleveren bij Kirsty den Dulk.

Ontdek het plezier van samen muziek maken!

Heb je altijd al een blaas- of slagwerkinstrument willen leren bespelen? Of lijkt

samen muziek maken je geweldig? Dan is dit je kans!

Chr. Showorkesten Excelsior Delft organiseert Nieuw Talent Orkest Delft, een

uniek muziekproject voor volwassenen. In tien repetities laten we je ervaren hoe

fantastisch het is om samen muziek te maken. De eerste repetitie is op zondag

26 maart 2023, 14:00 in het verenigingsgebouw van Excelsior in Delft. Dit

belooft een bijzondere middag te worden onder de enthousiaste muzikale leiding

van Guus Pieksma, initiatiefnemer van dit succesvolle concept uit Sneek.

Om mee te kunnen doen hoef je geen muzikale ervaring te hebben of noten te

kunnen lezen. De repetities duren twee uur en die vliegen voorbij! Natuurlijk is

er een pauze en belangrijk: het plezier staat voorop. We sluiten de

repetitieperiode af met een feestelijk concert.

Doe je mee?

Wij zorgen voor een instrument en lessenaar. Misschien weet je al welk

instrument je wilt bespelen en anders kies je op de eerste repetitie een

instrument. Verder krijg je een complete orkestmap. Meer dan 1.500 Nieuw

Talent Orkest muzikanten gingen je voor en ontdekten een geweldige nieuwe

hobby!

Wat je moet weten

Startdatum:    zondag 26 maart 2023, 14:00

Vervolg:          iedere week op de vrijdagavond



Tijd:                 19.30 – 21.30 uur

Locatie:           Verenigingsgebouw Excelsior, Botenpad 5, 2616 LG in Delft

Kosten:           75,-  per persoon voor het hele project

Voor aanmelden, vragen en informatie:

Arjan Duinkerk, telefoon 06 – 21160582 of email info@excelsior-delft.nl
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