NIEUWSBRIEF 8
OKTOBER 2020

Hallo Vrienden en Vriendinnen,

Muziekles

In de vorige nieuwsbrief kondigden we vol trots

De boomwhackers zijn aangeschaft! De

de Narcissenactie aan die we van plan waren op

gestemde plastic buisjes worden al gebruikt bij

touw te zetten in aanloop naar Pasen. Helaas liep

de muzieklessen!

alles anders dit voorjaar en ook nu leven we nog
in een bijzondere tijd dat het nodige van ieders
flexibiliteit vraagt. Gelukkig heeft de Stichting
Vrienden van De Eglantier Voorhof niet stilgezeten; vandaar deze nieuwsbrief.

Buitenspelen
Kort voor de zomer is er buitenspeelgoed aangeschaft voor beide schoolpleinen. Voor het
IB-gebouw zijn twee steppen aangeschaft en aan
de Roland Holstlaan wordt druk gespeeld met de
nieuwe driewieler en het tankstation!

Minibieb
Naast de entree van het IB-gebouw is een nieuwe
mini-bieb gemaakt. Maak er gebruik van: neem
een boek mee dat je wil (voor)lezen! Boeken
waar uw kind op uit is gekeken, maar die nog
wel in goede staat zijn, kunt u via de mini-bieb
ter beschikking stellen aan anderen. Neem even
contact op met directie@eglantierdelft.nl wanneer u een grotere hoeveelheid kinderboeken
wilt schenken aan de minibieb; op die manier
kunnen we ze gedoseerd in de mini-bieb zetten,
zodat er regelmatig leuke, andere boeken in
staan.
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Rabo Clubsupport

Staat van baten en lasten

De Vrienden van De Eglantier Voorhof deed mee

Wist u dat alle nieuwsbrieven terug te lezen zijn

met de Rabo ClubSupport 2020. In de periode

via de website van De Eglantier? Via https://

5-25 oktober kon er worden gestemd op je favo-

www.eglantierdelft.nl/integraal-kindcentrum/

riete club, stichting of vereniging. We hebben

vrienden-van-de-eglantier vindt u niet alleen de

ons ten doel gesteld om met de opbrengst cultu-

nieuwsbrieven maar ook de staat van baten en

rele activiteiten de school in te halen, omdat het

lasten van de Stichting Vrienden van De Eglantier

vanwege de beperkingen die door COVID 19 wor-

Voorhof over het boekjaar 2019-2020.

den opgelegd haast onmogelijk is om uitstapjes
te organiseren. We denken bijvoorbeeld aan een
poppenspeler, het Archeon, een orkest, een dans
workshop, of …
15 november weten we hoeveel geld deze actie
heeft opgebracht!

SponsorKliks
De SponsorKliks transacties van September 2020
zijn bijgewerkt. Klik op de link voor het overzicht

Ondersteuning
De Stichting Vrienden van de Eglantier Voorhof
is in 2014 opgericht met als doel het verwerven
van middelen in geld en natura bij particulieren,
bedrijven of instellingen ten behoeve van openbare basisschool De Eglantier Voorhof om de
extra kosten te dekken van projecten die niet uit
de normale bekostiging kunnen worden gerealiseerd.

van Eglantier Voorhof: https://www.sponsork-

Dit doel streven we nog steeds na en mocht u

liks.com/products/commissions.php?club=5258

hierover ideeën hebben – bijvoorbeeld in de

Op deze manier hebben we al bijna 700 euro aan

vorm van aanschafsuggesties of ondersteu-

sponsoring ontvangen!

nende activiteiten laat ons dat dan weten. Ook

Als jij via onderstaande link iets koopt, bijvoorbeeld bij Coolblue, About You of Bol, dan ontvangt Eglantier Voorhof geld van SponsorKliks.

wanneer u een financiële bijdrage of bijdrage in
natura wilt leveren aan de Eglantier Voorhof – via
de stichting, neem dan contact op.

De link bevat namelijk een code om Eglantier

Met hartelijke groet, namens de Stichting Vrien-

Voorhof te herkennen en jij betaalt hetzelfde als

den van De Eglantier Voorhof,

je direct naar de webwinkel gaat, vandaar “gratis
sponsoren”. Bekijk andere winkels op de SponsorKliks-pagina van Eglantier Voorhof via:
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.
php?club=5258&so=ma. Via deze link is ook een
app beschikbaar voor Apple iOS en voor Android
om het sponsoren helemaal gemakkelijk te
maken!

Linde Ras, Yvonne den Haan en Wido Quist

