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Activiteitenoverzicht
Datum

Groep

Activiteit

09 en 10-03

3 t/m 8

Dansles

11-03

A t/m D

Verkeersles

16 en 17-03

3 t/m 8

Open gymles

17-03

Informatieavond
Delftpas (IB-gebouw)

16 t/m 20-03

Week van het
Openbaar Onderwijs

18-03

open ochtend
Koffieochtend RH
919

19-03

7/8 en 8

Kijkles Swim2Play

19-03

3 t/m 8

Kangoeroewedstrijd

20-03
25-03

ontvangst Formulier
narcissenactie
7, 7/8, 8

Toneelavond MP3

27-03
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29-03

Zomertijd

30-03

01-04

6

Oefenen: fietsen
naar schooltuin.
Fiets mee
Koffieochtend RH
919

Tijd

19.30-20.20

09.30-10.30: gr. 7/8
10.30-11.30: gr. 8

01-04

2, 4, 6, 8

Start schooltuin

01-04

3, 3/4, 4

Toneelavond MP1

02-04

8

Verkeersexamen
(theoretisch)

09-04

8

Angliatoets

10-04

A t/m 8

Goede Vrijdag, school
dicht, opvang open

13-04

A t/m 8

2e Paasdag, school
dicht, opvang dicht

14-04

A t/m 8

Studiedag, school
dicht, opvang open

Verjaardagen
Datum

Naam

Groep

06-03

Senna
Chimene

gr. 3/4
gr. 8

07-03

Matteo
Inerbrawen

gr. D
gr. 3/4

08-03

Binh Phu
Zakariae

gr. 3
gr. 7

10-03

Ten

gr. 7

13-03

Pelagia
Ezzeddin
Sophie

gr. 3/4
gr. 7
gr. 7/8

14-03

Matteo

gr. C

15-03

Alma

gr. 4

17-03

Sefa

gr. 5/6

18-03

Elena

gr. 6

19-03

Emanuele
Valery

gr.5/6
gr. 6

20-03

Lotte

gr. D

21-03

Meike

gr. 3

22-03

Miana

gr. 4

24-03

Jari
Guluzar

gr. 3/4
gr. 4

25-03

Jaeliya
Kean

gr. C
gr. 7/8

Nieuwe leerlingen
Naam

Groep

Maira

gr. B

Imen

gr. A

Emma

gr. A

Mededelingen
Studiereis Zweden
Zoals u misschien al weet, is er op donderdag 23 en
vrijdag 24 april een studiedag. Ons team gaat vanaf
woensdagmiddag 22 april t/m maandag 27 april op
studiereis naar Zweden. Later hoort u hier uiteraard
meer over. Juf Yvonne en juf Marly zijn voor de
afgelopen vakantie al een paar dagen naar Zweden
geweest om allerlei zaken te regelen. De training die
we in Zweden gaan volgen heet ‘Looking for Learning’
van Fieldwork Education. De training richt zich op leren (wat is leren, hoe kun je
leren in beeld brengen, etc.) Ook zullen we een internationale IPC school en
kinderopvang bezoeken en daar lessen observeren en onder begeleiding van een
trainer leergesprekken met kinderen gaan voeren.
Open ochtend
Op woensdag 18 maart is er weer een open ochtend
van 9.30u - 11.00u. De inloop is om 9.25 op RH 919.
Kent u iemand die geïnteresseerd is in onze school,
vertel dan over onze open ochtend. Heeft u zelf nog
jongere kinderen die u nog niet bij ons op school heeft
aangemeld, doe dit dan zo snel mogelijk. Geboortejaar
2016 en 2017 is bijna vol.

Vacatures
Misschien heeft u het al op Facebook gezien? We hebben
binnenkort twee vacatures. Een vacature als gymleerkracht en
een vacature voor in de middenbouw. Twee van onze collega’s (juf
Jaimy en juf Michelle) gaan helaas het onderwijs verlaten. Ze
werken nog tot 1 mei bij ons. We wensen hen veel succes in hun
verdere loopbaan. Kent u een goede leerkracht die misschien
geïnteresseerd is in een van deze vacatures? Vertel het voort.
https://www.librijn.nl/vacatures
Narcissenactie

Gezocht

Kleine doosjes, lege, schone melkpakken, schoenendozen,
kleine lapjes stof, bolletjes katoen. U kunt het inleveren
bij de leerkrachten van de kleuters.

Hulp bij het timmeren
Ook dit jaar gaan de oudste kleuters weer timmeren.
Groep C en D zijn op zoek naar ouders/verzorgers
die willen helpen bij het timmeren. Het is de
bedoeling dat u 1 of 2 kinderen helpt bij het
timmeren. Iedere week is er dan weer een ander
groepje aan de beurt. U kunt zich opgeven bij juf
Linde, juf Theodora en juf Annette. Ook in het geval
dat u maar een keer kunt helpen, kunt u zich
opgeven.
Informatieavond Delftpas / information evening Delftpas
De Delftpas biedt alle Delftenaren korting en toegang op diverse activiteiten en
voorzieningen. Voor lagere inkomens biedt de Delftpas
ook tegemoetkomingen. Iedereen in Delft kan een
Delftpas aanvragen, individueel of voor het hele gezin.
Op dinsdag 17 maart vindt er in de aula (IB-gebouw) een
bijeenkomst plaats over de aanvraag en gebruik van de
Delftpas. Dit zal zijn van 19.30 – 20.30 uur. Op de
eerstvolgende koffieochtend, woensdag 18 maart om
8.30 uur, zal dit onderwerp nog nabesproken worden in
de bso aan de Roland Holstlaan 919 en kunnen ervaringen met de Delftpas
uitgewisseld worden. Ouders/verzorgers zijn van harte welkom om bij beide
bijeenkomsten aanwezig te zijn. Er zal op beide momenten een kinderopvanghoek
aanwezig zijn, indien er zelf geen oppas geregeld kan worden. Verdere informatie
kan gevonden worden via de website: https://www.delft.nl/vrije-tijd/delftpas
The Delftpas provides discount en access to several activities and facilities. For
lowincomes the Delftpas also has allowances. Everyone in Delft can apply for a
Delftpas, individually or for the whole family. On Tuesday the 17th of March
there will be a gathering in the aula (IB-building) about the application and use
of the Delftpas. This will be from 19.30 – 20.30 hrs. On the next coffeemorning,
Wednesday the 18th of March, at Roland Holstlaan 919, the subject will be
discussed further and experiences with the Delftpas can be exchanged. Parents
/caretakers are welcome to join both gatherings. At both moments there is
someone available to take care of children when necessary.

Vervangingen
Wij hebben in de periode tussen kerst en
voorjaar veel te maken gehad met zieke
medewerkers. Op dit moment is er bij ziekte van
een leerkracht geen invalleerkracht meer te
vinden via onze inval PoolWest. Wij hebben dus
veel moeten puzzelen. Gelukkig zijn er intern
leerkrachten die extra hebben gewerkt en dagen
konden schuiven. Ook hebben we twee 4e jaars studenten en konden we deze
dames regelmatig inzetten. Wel hebben we twee keer een groep naar huis
moeten sturen. Als school doen we uiteraard ons best, maar ook voor ons wordt
het steeds moeilijker om goede vervanging te vinden.

Reorganisatie Librijn
Binnen Librijn vindt er een reorganisatie plaats. Gevolgen
hiervan kunnen zijn dat er voor de locatiedirecteuren van
de scholen een verandering van takenpakket en/of school
zou kunnen plaatsvinden. We zijn blij om u mede te kunnen
delen dat er voor onze school weinig tot geen
veranderingen optreden. Juf Yvonne den Haan blijft onze
locatiedirecteur. Per 01-08-2020 heet deze functie
integraal schoolleider. U begrijpt vast dat wij allemaal zeer
blij zijn. We wensen Yvonne alvast veel plezier en succes
met haar voortzetting bij ons op school.
Schooljudo
De afgelopen tijd hebben de kinderen
judolessen gekregen van meester Lars.
Alle groepen hebben 4 keer een judoles
gehad. De lessen zijn gerealiseerd door
het Jeugdeducatiefonds en waren erg
waardevol voor de kinderen. Met zijn allen
hebben we gewerkt aan het aspect
‘samenwerking’. De kinderen hebben ervan
genoten. En hebben de laatste les een
judodiploma gekregen.
Heeft uw kind interesse in judolessen
bekijk dan de onderstaande folder.

Voorjaarsmarkt en paasbingo

Kindertuinen

