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Lieve Vrienden en Vriendinnen,

Podiumdelen

Het voorjaar is niet ver weg meer… Op verzoek

Begin december arriveerden 6 podiumdelen aan

van velen zullen we in aanloop naar Pasen weer

de Ina Boudier-Bakkerstraat. Met deze podium-

een narcissenactie houden! In de Week van

delen, kon een groot en stabiel buitenpodium

het Openbaar Onderwijs (16-20 maart) krijgen

worden gebouwd voor de ontvangst van Sinter-

alle leerlingen een inschrijflijst mee naar huis

klaas. De podiumdelen blijken zwaarder te zijn

waarmee narcissen besteld kunnen worden. In

dan vooraf ingeschat. Dit nadeel heeft als grote

de week voor Pasen worden ze geleverd, zodat

voordeel dat, eenmaal opgebouwd, de veiligheid

iedereen het voorjaar in huis krijgt! De opbrengst

een stuk groter is dan voorheen! Mocht u in de

van de narcissenactie zal worden besteed aan

toekomst een handje willen toesteken bij het

dramalessen bij de toneelstukken.

opbouwen: GRAAG!

PMD en afval prikken

Schenkingen
Een school kan niet zonder vrijwilligers. Ieder

Na het beperken van de hoeveelheid afval is het

jaar weer doet de school een beroep op voor-

scheiden en op de juiste manier afvoeren van

leesouders, schminkers voor het toneel, flitshul-

afval heel belangrijk. Op school zijn we hier actief

pen, leden van de Ouderraad, MR-leden, etc. Ook

mee bezig door het scheiden van plastic, metaal

het onderhoud van de tuin is sinds jaar en dag

en drinkpakken (PMD) van het restafval en ook

in goede handen bij meester Peter de Tuinman.

gaan de leerlingen regelmatig door de wijk om

Bovenop deze onbetaalde en onbetaalbare inzet

zwerfvuil te verzamelen. Per kwartaal levert dit

heeft hij ook nog eens € 1.000 geschonken aan

via Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver

de Vrienden van De Eglantier: heel veel DANK, we

ongeveer € 100 op!

gaan op zoek naar een passende bestemming!
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Een tweede genereuze schenking aan de school

Voor de vrolijke noot en ter ondersteuning van

via de Vrienden van De Eglantier is een geluids-

de muzieklessen op school door juf Yvonne Kaijer

installatie die binnen en buiten voor grotere

zullen een aantal boomwhackers, klokkenspellen

groepen gebruikt kan worden. Deze schenking is

en schudeieren worden aangeschaft.

gedaan door een ouder die verder anoniem wil
blijven. De eerste onderdelen van de installatie
zijn al uitgeprobeerd tijdens de kerstmusical en
de toneelstukken van de groepen a, b, c en d.

Ondersteuning
Wanneer u geïnteresseerd bent in de financiën
van de Stichting Vrienden van De Eglantier

Doelen

Voorhof kunt u een kijkje nemen op de website

In de vorige nieuwsbrief werden de plannen

eglantierdelft.nl/integraal-kindcentrum/vrien-

toegelicht om via het Haags cultuurmenu extra

den-van-de-eglantier) vindt u de balans en de

cultuur-lessen voor de school te regelen. Helaas

staat van baten en lasten.

bleek dit lastiger in het lesprogramma in te
passen dan vooraf bedacht. Gelukkig heeft de
school via andere kanalen voor heel veel groepen de nodige activiteiten kunnen organiseren.
Met dank aan alle betrokken organisaties heeft
de Stichting Vrienden van De Eglantier Voorhof
hier geen financiële bijdrage hoeven leveren. Met
het geld dat hiermee uitgespaard werd, willen
we fietsjes aanschaffen ter vervanging van een
aantal kapotte, piepende en krakende fietsjes die
niet meer gerepareerd kunnen worden.

van IKC De Eglantier Voorhof. Hier (https://www.

We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden – financieel of in natura – om de school te ondersteunen. Mocht u hierover ideeën hebben neem dan
contact op. Wanneer u suggesties heeft voor aan
te schaffen middelen of te ondersteunen activiteiten, geef dat dan aan ons door!
Met hartelijke groet, namens de Stichting Vrienden van De Eglantier Voorhof,
Linde Ras, Yvonne den Haan en Wido Quist

