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Hallo beste Vriend!
Aan het eind van het schooljaar alweer de derde 
nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van De 
Eglantier Voorhof.

Voorjaarsactie

De “gele-brief-actie” op 22 maart was een groot 
succes! In de brief hebben we aangegeven dat 
Stichting Vrienden van De Eglantier Voorhof 
de school graag een multifunctioneel klim- en 
klauterobject voor achter de schooltuin bij het 
hoofdgebouw zou willen schenken. Diverse nieu-
we vrienden hebben zich financieel gemeld om 
dit doel te ondersteunen. Hartelijk dank! Samen 
met de bedragen die we via SponsorKliks hebben 
ontvangen en de jaarlijkse incasso van bestaande 

vrienden hebben we een budget van bijna 1.000 
euro! Na de zomervakantie hopen we een speel-
toestel te kunnen aanschaffen.

Met de brief ontving iedere leerling van de 
school een aantal zonnebloempitten met de 
uitdaging daaraan gekoppeld om een zo groot 
mogelijke zonnebloemplant te laten groeien. Na 
ongeveer 2 maanden was de grootste plant al on-
geveer 1,70 m. Nogmaals gefeliciteerd Muham-
med-Emin!

sparen Voor je scHool

Van woensdag 7 september tot en met dinsdag 
11 oktober krijgt u bij Jumbo Supermarkten bij 
elke besteding van € 10,- een schoolpunt met 
een code. Via de website http://jumbosparen-
voorjeschool.nl kunt u de punten toewijzen aan 
een school. Natuurlijk zouden wij het heel leuk 
vinden wanneer u allemaal De Eglantier uitkiest 
als doel! Wilt u niet zelf via de website de punten 
toewijzen, dan kunt u ook de schoolpunten op 
school inleveren. Hoe meer punten de school 
verzamelt, hoe meer de school kan besteden aan 
spel- en leermateriaal. Aan het einde van de actie 
wordt het beschikbare budget door Jumbo, naar 
rato van het aantal punten, verdeelt onder de 
deelnemende scholen. Zegt het voort!

rabobank sponsorfietstocHt

Op zondag 25 wordt de Rabobank Sponsorfiets-
tocht weer georganiseerd. Reserveer nu alvast 
de datum in uw agenda. Wij hebben ons als 
stichting reeds aangemeld en na de zomerva-
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kantie kunt u zich bij ons aanmelden om mee te 
fietsen. Dit jaar starten we bij VV Schipluiden. Er 
zijn twee routes, één van 30 km en één van 60 km 
lang. Voor iedere fietser die namens de Stichting 
Vrienden van De Eglantier Voorhof deelneemt 
ontvangen we € 10,-.

sponsorkliks

Doet u veel aankopen online? Ga naar uw favorie-
te webshop via SponsorKliks. 
Voor iedere bestelling die u dan doet ontvangt 
Stichting Vrienden van De Eglantier Voorhof een 
klein bedrag of percentage. De kerstperiode 
heeft ons ongeveer 100 euro opgeleverd. Denk 
ook bij het boeken van uw vakantie, (zakelijke) 
hotelovernachting of elektronica-aankoop aan 
de mogelijkheid om via sponsorkliks te bestellen! 

lustrum

In het schooljaar 2016-2017 bestaat onze school 
50 jaar (eerst als kleuterschool de Bijenkorf en 
Christiaan Huygensschool en nu als de Eglantier). 
Binnen de school zijn reeds een aantal leerkrach-
ten actief met de voorbereidingen. Er bestaat 
de ambitie om in het kader van het vijftig jarig 
bestaan een boek uit te brengen over de school 
in heden en verleden. De Stichting Vrienden van 

De Eglantier Voorhof wil dit graag ondersteunen 
en in het begin van het nieuwe schooljaar zal er 
actief gezocht worden naar mensen die willen 
meewerken aan de realisatie (inhoud, vorm en 
financiën) van het boek. Mochten u zich nu al 
willen opwerpen? Graag en neemt u dan alvast 
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 Eglan-
tier Voorhof

Linde Ras, Yvonne den Haan & Wido Quist

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=5258&ln=nl

