NIEUWSBRIEF 4
OKTOBER 2017

Beste Vriend van De Eglantier!

hoogte blijven van het wel en wee van de school

Hierbij de langverwachte nieuwsbrief van Stich-

en wellicht de doelen van de stichting gaan

ting Vrienden van De Eglantier Voorhof. Sinds de

ondersteunen.

vorige nieuwsbrief zijn er veel dingen gebeurd
waar de Vrienden bij betrokken waren. Onder
andere de grote net-schommel die aan de rand
van het plein aan de Ina Boudier Bakkerstraat.
Met behulp van uw financiele bijdrage kon deze
uitbreiding van de speelmogelijkheden worden
gerealiseerd! Gezien de drukte op en rond de
schommel gaan wij er vanuit dat het speeltoestel
zeer wordt gewaardeerd door de kinderen. We
horen zelfs verhalen dat kinderen ’s-morgens
extra snel hun boterhammen opeten om vroeg
naar school te kunnen om nog even te schommelen!

Rabobank fietstocht
Op zondag 17 september heeft een fanatieke
groep fietsers zich weer ingezet voor Stichting
Vrienden van de Eglantier Voorhof door mee te
fietsen met de Rabobank fietstocht. Door mee
te doen aan de 15, 30 of 60 km is € 210,- bij elkaar
gefietst! Hartelijk dank allemaal en hopelijk
(weer) tot volgend jaar!

Sponsorkliks
Ja hoor, sponsorkliks werkt nog steeds! Doet
u veel aankopen online? Ga naar uw favoriete
webshop via http://www.sponsorkliks.com/winHet afgelopen jaar vierde De Eglantier haar

kels.php?club=5258&ln=nl Voor iedere bestelling

50-jarig bestaan. Door de inzet van velen heeft er

die u dan doet ontvangt Stichting Vrienden van

een mooie lustrumweek plaatsgevonden die ook

De Eglantier Voorhof een klein bedrag of percen-

bezocht werd door oud-leerlingen en oud-mede-

tage. De traditionele eindejaars-cadeau-periode

werkers. De nieuwsbrief van de Stichting Vrien-

komt er weer bijna aan, dus weer een uitgelezen

den van De Eglantier zal vanaf nu ook worden

mogelijkheid om uw steentje bij te dragen. In het

verspreid onder deze vrienden, zodat ze op de

overzicht ziet u dat het echt de moeite waard is
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ren via https://www.jumbosparenvoorjeschool.
nl/ ten behoeve van De Eglantier Voorhof. Ook
kunt u de spaarpunten inleveren op school, dan
worden ze voor u ingevoerd! Wanneer u allemaal spaart kunnen we hopelijk weer het nodige
speelmateriaal aanschaffen!

Nieuw doel
Het zal u niet ontgaan zijn dat de voorbereidingen voor de verbouwingen aan de Roland
om via Sponsorkliks te bestellen: in 2 jaar tijd is

Holstlaan inmiddels zijn overgegaan in sloop-

er bijna € 425,- uitbetaald aan Stichting Vrienden

werkzaamheden en binnenkort ook in bouw-

van De Eglantier Voorhof en is er nog ruim € 100,-

werkzaamheden. Niet in de planvorming opge-

in behandeling! Denk ook bij het boeken van uw

nomen zijn de twee krakkemikkige tuinhuisjes

vakantie, (zakelijke) hotelovernachting of dure

op het plein (naast het lokaal van groep 3) voor

elektronica-aankoop aan de mogelijkheid om

het buitenspeelgoed. Toch zijn ze voor velen een

via sponsorkliks te bestellen! Coolblue, Expedia,

doorn in het oog. Rottend hout, vochtproblemen,

Wehkamp & bol.com blijken uw favorieten te zijn!

slecht sluitende deuren zijn slechts een paar

Jumbo sparen voor je school

van de problemen. Wij roepen de Vrienden van
De Eglantier op om het IKC te helpen om deze
tuinhuisjes te vervangen voor een mooiere en
beter functionerende opslag voor het buitenspeelgoed. Heeft u ontwerp-, bouw- of financiële
aspiraties, laat het ons weten. We willen tegen
de zomer van 2018 iets passends realiseren.
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-

Net als vorig jaar zal De Eglantier Voorhof weer
meedoen met de actie ‘Jumbo sparen voor je
school’. Vanaf 4 oktober tot en met 27 november
krijgt u spaarpunten bij de vier Jumbo’s in Delft
(Vrijheidslaan , Bastiaansplein, Dasstraat en
Troelstralaan) die u tot 28 november kunt active-

tier Voorhof
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