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Beste Vriend,
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van
Stichting Vrienden van De Eglantier Voorhof.
Sinds het versturen van de vorige nieuwsbrief is
er weer het nodige gebeurd rondom de stichting
waarvan we u op de hoogte willen brengen.

leerkrachten en met behulp van het deskundig
advies van Guus Docters van Leeuwen zijn in december twee draadloze microfoons aangeschaft
die op de bestaande geluidsinstallatie worden
aangesloten, zodat deze bij de komende toneelvoorstellingen gebruikt kunnen worden. Wellicht
dat er in de komende maanden nog een paar

Allereerst bedanken wij u hartelijk voor uw

kleine aanpassingen aan de installatie zullen

financiële en materiële steun in het afgelopen

worden gedaan, maar voorlopig is het ‘geluid’

kalenderjaar en hopen dat u ook het komende

weer gereed voor de toekomst.

kalenderjaar de Stichting Vrienden van De Eglantier Voorhof zult blijven steunen. De automatische incasso’s zullen binnenkort geïnt worden en
wanneer u zelf een automatische overschrijving
of handmatige overschrijving heeft gedaan in
2015, dan hopen wij dat u deze wilt voortzetten in
2016, zodat we de school kunnen blijven onder-

Voor gebruik tijdens bijvoorbeeld de gymles, op
het schoolplein, tijdens de sportdag of de werkweek heeft Jeroen van Es - Distri Data, stiefvader
van Dani uit groep 8, een mobiele geluidsinstallatie aan de school geschonken. Heel hartelijk dank
daarvoor!

steunen.

Geluidsinstallatie
Het eerste doel dat de stichting zich had gesteld
was de modernisering van de geluidsinstallatie
in de hal van het I.B.-gebouw. Na overleg met de
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Rabobank Sponsorfietstocht

worden gedaan bij een webwinkel, die bezocht

De Stichting Vrienden van De Eglantier Voor-

van De Eglantier Voorhof, krijgt de stichting een

hof heeft op 20 september meegedaan aan de

bepaald percentage aan commissie uitgekeerd,

Rabobank Sponsorfietstocht. 19 enthousiaste

zonder dat het aankoopbedrag hierdoor hoger

leerkrachten, ouders, grootouders en leerlingen

wordt! De decembermaand heeft zo reeds € 30,-

hebben de tocht van 30 kilometer volbracht,

opgeleverd en staat er nog € 60,- te wachten op

waardoor er € 190,- naar de stichting is overge-

goedkeuring. Blijf ook in 2016 uw online aanko-

maakt! Mocht de sponsorfietstocht in 2016 weer

pen doen via http://www.sponsorkliks.com/win-

worden georganiseerd doen we natuurlijk weer

kels.php?club=5258&ln=nl

wordt via de webpagina van Stichting Vrienden

mee en hopen we op nog meer deelnemers!

Toekomst
Na de aanschaf van twee draadloze microfoons
blijft er in de hal van het I.B.-gebouw nog de
wens over om een nieuwe projector aan te schaffen en aan het plafond te bevestigen. Hiervoor
zal de stichting zich in de komende tijd gaan
inzetten en daarnaast wordt er onder de leerkrachten en leerlingen geïnventariseerd voor
welk doel en/of doelen de stichting zich in het
komende jaar nog meer zou kunnen inzetten.

Sponsorclicks

In het schooljaar 2016-2017 bestaat De Eglantier

In november van het afgelopen jaar heeft de
stichting zich aangemeld bij Sponsorclicks. Via
de nieuwsbrief van de school en via flyers is hier
aandacht aan geschonken. Wanneer aankopen
HOE WERKT GRATIS SPONSOREN?
Met SponsorKliks kunt u nu zelf een financiële
bijdrage leveren aan Vrienden van de Eglantier,
zonder dat het u een cent extra kost!

KOOPT U WEL EENS BIJ ÉÉN
VAN DE VOLGENDE WEBWINKELS?

Ga dan voortaan eerst naar de
website van De Eglantier Voorhof,
tab ouders, Vrienden van de
Eglantier en klik op de
SponsorKliks banner of gebruik
deze QR-code. Van elke aankoop via
SponsorKliks bij één van de aangesloten winkels
gaat een percentage naar onze school. Zonder
dat het u iets extra’s kost!
Een kleine moeite toch?

Webwinkels betalen een commissie voor elke
bestelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan
en 75% van deze commissie wordt op onze
bankrekening gestort! Of u nu rechtstreeks
naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of u gaat via
SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, u betaalt
hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com
ons een commissie uit en profiteert onze stichting
hier direct van!

LEKKER EN GEMAKKELIJK
Ook bij elke restaurantreservering of pizzabestelling
ontvangen wij geld in de clubkas. Dus ga voor de
volgende online aankoop langs onze website en
gebruik SponsorKliks.
Een selectie van winkels in het SponsorKliks winkelcentrum:

Ñ Dinnersite.nl
Ñ Thuisbeszorgd.nl
Ñ Bol.com
Ñ iTunes
Ñ Viking

Ñ Booking.com
Ñ Wehkamp
Ñ Zalando
Ñ Kras
Ñ Aktiesport

Ñ Expedia
Ñ V&D
Ñ Vodafone
Ñ Sneltoner.nl
Ñ BCC

Voorhof 50 jaar. Binnen de school zijn reeds een
aantal leerkrachten actief met de voorbereidingen. De Stichting Vrienden van De Eglantier
Voorhof wil de viering van het 10e lustrum graag
ondersteunen. Als u ideeën over de invulling
hiervan heeft, neemt u dan contact met ons op.
Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief nog
vragen of opmerkingen hebben, stuur dan gerust
een e-mail of spreek één van de bestuursleden
aan.
Het Bestuur van Stichting Vrienden van De Eglantier Voorhof
Linde Ras, Yvonne den Haan & Wido Quist

