
NIEUWSBRIEF 10
DECEMBER 2022

Lieve vrienden, vriendinnen 
en iedereen die de egLantier 
voorhof een warm hart 
toedraagt,
Een Nieuwsbrief over het jaar 2022. Een jaar waar 
de Vrienden Van De Eglantier veel mooie dingen 
heeft gedaan voor de school.

In januari 2022 heeft de Vrienden Van een houten 
trapezium aangeschaft voor in de gymzaal op 
gebouw 917. De peuters en kleuters maken 
hier enthousiast gebruik van tijdens de bewe-
gingslessen met het groot gymmateriaal en 
tijdens bewegingscircuit banen die regelmatig 
worden uitgezet. Een dankbare aanvulling op de 
bestaande gymmaterialen!

In januari 2022 hebben we de laatste bijdrage van 
‘het zwerfafval rapen’ in onze schoolomgeving 
van de Gemeente Delft ontvangen. 

In maart 2022 heeft het grootste gedeelte 
van het team een studiereis naar Stockholm 
gemaakt. Naast alle leerzame en culturele 
activiteiten hebben de leerkrachten ook een 
grote Engelse boekwinkel bezocht en dankzij 
de Narcissenactie dit jaar hebben we weer veel 
Engelse boeken kunnen aanschaffen in alle 
leeftijdscategorieën voor in de bibliotheken van 
de school.

In juni 2022 heeft de Narcissenactie ‘De 
Werelddansdag’ vanwege het 55-jarig bestaan 
van de school bekostigd. Vele ouders, opa’s, 
oma’s en andere belangstellenden hebben van 
de dansen kunnen genieten op de parkeerplaats 
achter de schooltuinen op het gebouw IB. Toen 
waren het andere temperaturen dan dezer 
dagen….
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In september 2022 hebben we van de Rabo 
ClubSupport, dankzij ouders die klant zijn van de 
Rabobank, een mooi bedrag van 250 Euro ont-
vangen! Mede met behulp van dit bedrag wordt 
door de Vrienden Van voor de school een geluids-
installatie aangeschaft. We hopen op duidelijke 
geluiden bij de komende festiviteiten.

In september 2022 heeft de Vrienden Van de 
aanschaf van de materialen voor 2 buurtkastjes 
betaald. Leden van de Lions Club Delft hebben 
op een zaterdag geholpen deze kastjes in elkaar 
te zetten en te plaatsen bij gebouwen IB en RH.

In deze buurt kastjes kunt u bijvoorbeeld koffie, 
thee, rijst, pasta of maandverband neerleggen 
voor mensen die het in deze dagen niet zo breed 
hebben. Zo kunnen we elkaar mooi helpen.

Voor komende donderdag 22 december 2022 
nodigt de Stichting Vrienden van De Eglantier 
Voorhof u samen met de Ouderraad uit om elkaar 
tijdens het kerstdiner van de kinderen gezellig te 
ontmoeten op één van de schoolpleinen.

Na het lezen van bovenstaande zaken zegt u 
vast ook: ‘De Vrienden Van De Eglantier hebben 
mooie dingen gedaan dit afgelopen jaar 2022!’

We gaan zeker door: in maart/ april 2023 houden 
wij weer onze zonnebloemactie ‘Wie laat de 
grootste zonnebloem groeien?’

In 2023 worden de minibiebkastjes bij beide 
gebouwen RH en IB, na veelvuldig gebruik, 
vervangen.

Heeft u nog meer ideeën? Laat het ons weten.

Wilt u een donatie doen? Dat kan; neem contact 
met ons op, of maak uw donatie over op 
NL92RABO 0300583745

Wij, De Vrienden Van De Eglantier, wensen u 
een fijne decembermaand en een goed gezond 
gezellig 2023!

Met hartelijke groet, namens de Stichting 
Vrienden van De Eglantier Voorhof,

 
Linde Ras, Yvonne den Haan en Wido Quist



NEWSLETTER 10
DECEMBER 2022

Dear frienDs anD everyone who 
cherishes De eglantier voorhof,
A Newsletter about the year 2022. A year where 
the ´Friends of the Eglantier´ did many wonder-
ful things for the school.

In January 2022, the ´Friends Of´ purchased a 
wooden trapezoid to use in the gymnasium in 
building RH917.

The kindergartners and preschoolers enthusi-
astically use this during movement classes with 
the large gym equipment and during movement 
circuit courses that are regularly set up. A 
rewarding addition to our gym equipment.

In January 2022 we had the last contribution of 
‘picking up litter’ in our school environment from 
the Municipality of Delft.

In March 2022 most of the team took a study 
trip to Stockholm. In addition to all the educa-
tional and cultural activities, the teachers also 
visited a large English bookstore and thanks 
to the Daffodil Action this year we were able to 
purchase many English books again in all age 
categories for the school’s libraries.

In June 2022, the Daffodil Action funded “The 
World Dance Day” to celebrate the school’s 
55th anniversary. Many parents, grandparents, 
family members enjoyed the dances that were 
performed in the parking lot behind the school 
gardens at the IB building. It was obviously much 
warmer then than it is now... 
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In September 2022 we received a nice amount 
of 250 Euro from the Rabo ClubSupport, thanks 
to parents who are customers of the Rabobank. 
From this amount and more, the Friends Of will 
purchase a sound system for the school. We look 
forward to a better sound system for upcoming 
festivities.

In September 2022, the Friends Of paid for 
the purchase of materials for 2 neighborhood 
lockers. Members of the Lions Club Delft helped 
on a Saturday to assemble these lockers and 
placed them at buildings IB and RH.

In these neighborhood cupboards you can place 
e.g. coffee, tea, rice, pasta, sanitary napkins..... 
for people who are not so well off these days. 
This way we can help each other nicely.

Next Thursday, December 22nd, 2022, we, the 
´Friends of the Eglantier´ and the Parent Council 
would like to invite you join our festivities in one 
of the school playgrounds during the Christmas 
dinner to get a chance to meet each other. 

After reading the above, I am sure you will also 
say, “The Friends of the Eglantier´ have done 
great things this past year!

We will certainly continue to do so. In March/April 
2023, we will hold our sunflower campaign “Who 
grows the biggest sunflower?´ again. 

In 2023 the mini library lockers at both RH and IB 
buildings will be replaced after frequent use.

Do you have any ideas? Please let us know.

Would you like to make a donation? Please 
contact us or make your donation to NL92RABO 
0300583745. We, the ´Friends of the Eglantier´, 
wish you a great December month and a happy 
and healthy 2023! 

With best wishes, 

on behalf of the ´Friends of the Englatier 
Voorhof´,

 
Linde Ras, Yvonne den Haan en Wido Quist


