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DECEMBER 2021

Lieve vrienden en vriendinnen,
Al lange tijd heeft CORONA grote invloed op 
ons leven. Wij zijn blij dat de school nog niet te 
maken heeft gehad met grootschalige uitval van 
leerkrachten en/of leerlingen. We hopen dat dit 
zo blijft, zodat het onderwijs zoveel mogelijk 
kan doorgaan. Het aantal activiteiten – naast 
het reguliere onderwijs – is de afgelopen tijd 
minimaal geweest en daarom heeft u ook niet 
zo veel gehoord van de Stichting Vrienden van 
De Eglantier Voorhoof. De laatste nieuwsbrief is 
ruim een jaar geleden verspreid. Toch leven er 
genoeg ideeën en zijn diverse doelen bereikt.

inkomsten

Zoals ieder jaar heeft de stichting ook weer 
meegedaan aan Rabo Clubsupport 2021. Dit heeft 
ons € 116,75 opgeleverd! Heel hartelijk dank aan 
iedereen die zijn of haar steentje hieraan heeft 
bijgedragen.

Een andere bron van inkomsten is het pro-
gramma Schoon Belonen van De Papaver, het 
duurzaamheidscentrum van Delft. Ieder kwartaal 
verdienen de leerlingen van de school ongeveer 
200 euro met het scheiden en inzamelen van 
Plastic, Metaal en Drinkpakken (PMD) in de 
school en het opruimen van zwerfafval in de 
omgeving van de school.

Ook ontvingen we recent weer een klein bedrag 
via SponsorKliks. Diverse ouders en grootouders 
doneren jaarlijks een bedrag aan de stichting, 
we ontvangen incidentele giften – soms zelfs 
anoniem.

Iedereen heel hartelijk bedankt voor de bijdrage 
aan Stichting Vrienden van De Eglantier Delft, 
omdat we hiermee de school financieel kunnen 
ondersteunen bij projecten die niet (volledig) 
uit de normale begroting kunnen worden 
gerealiseerd.

ZonnebLoempitten

In het voorjaar heeft iedere leerling een zakje 
zonnebloempitten mee naar huis gekregen en 
na enkele weken zijn er prijzen uitgereikt aan de 
langste zonnebloemplanten tot dan toe. In de 
weken daarna zijn de planten doorgegroeid en 
waren overal in de wijk rond school mooie gele 
zonnebloemen te zien. Na het uitbloeien werd er 
door diverse vogels genoten van de pitten!
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draagbare geLuidsinstaLLatie

Eén van de aankopen die 
door de stichting mogelijk 
is gemaakt is die van een 
draagbare geluidsinstal-
latie. De oude was aan 
vervanging toe, dus nu 
kunnen we weer een tijdje 
vooruit met muziek en de 
versterking van spraak bij 
gym, werkweek, activitei-
ten op het schoolplein etc.

pLannen

Sport en spel is belangrijk voor iedereen! Daarom 
zal er in de komende tijd diverse klein-speelma-
teriaal voor het gymlokaal in het RH-gebouw 
worden aangeschaft. Niet echt klein, maar ook 
heel handig is een zogenaamde trapezoïde, die 
reeds besteld is voor 
hetzelfde lokaal! 
Aan dit element 
kunnen banken 
worden gehangen 
om te klimmen en 
klauteren.

narcissenactie

De Stichting Vrienden van de Eglantier hoopt in 
2022 weer mee te doen met alle leerlingen van 
de de school aan de narcissenactie. Afgelopen 
voorjaar kregen we hier veel vragen over. Hoe 
mooi is het om na de koude wintermaanden in 
het voorjaar de bloembollen weer te zien groeien 
en bloeien! Vorig schooljaar konden we helaas 
vanwege de Corona niet mee doen aan deze actie. 
We gaan u op de hoogte houden als het zover is.

Nu eerst de wintermaanden. Wij wensen u een 
fijne gezellige tijd toe en tot het voorjaar met de 
narcissen actie!

overLijden meester kok

We zijn allemaal erg geschrokken van het plot-
selinge overlijden van meester Kok. Eerst jaren 
werkzaam als conciërge op onze school en na zijn 
pensioen jaren op woensdag als vrijwilliger. 

Meester Kok betekende veel voor onze school. De 
man met de gouden handen.  Lees: het repareren 
van deuren, sloten, hekken, wc’s, lampen, ramen, 
tafels en stoelen, kleuterfietsen, het boren van 
vele gaatjes, het verven van muren, het maken 
van schitterende decors voor toneelstukken en 
musicals, het begeleiden van de kerstman, het 
versieren van de school met kerst, het slingeren 
van honing, potjes honing vullen, magazijnen 
opruimen, koffie en thee zetten, de was, de 
afwas, het verzorgen van lunches, boodschap-
pen doen, het opbouwen van festiviteiten, de 
geluidsinstallatie, weten waar alles ligt in de 
school en nog veel meer.

Wij waren fan van jou en jij was zeker weten een 
vriend van De Eglantier!

We gaan meester Kok heel erg missen. Wij 
wensen de kinderen, kleinkinderen, familie, 
vrienden en iedereen op school veel sterkte met 
dit verlies.

Met hartelijke groet, namens de Stichting 
Vrienden van De Eglantier Voorhof,

 
Linde Ras, Yvonne den Haan en Wido Quist


