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Nieuwsbrief 2 
schooljaar 2020-2021 - 25 september 2020 

 

Activiteitenoverzicht 

 

Datum  Groep  Activiteit  Tijd 

30-09 t/m 11-10     Kinderboekenweek 

(“En toen?”) 

 

04-10    Dierendag   

05-10  A t/m 8  Studiedag, school 

dicht (opvang open) 

Hele dag 

05-10    Dag van de leerkracht   

09-10    Nieuwsbrief 3   

16-10  A t/m 8  Margemiddag, school 

om 12.00 dicht 

(opvang open) 

School om 12.00u 

gesloten 

19 t/m 23-10  A t/m 8 

BSO wordt 

beestachtig leuk! 

Herfstvakantie, 

school gesloten/ 

opvang open 

 

25-10    Wintertijd (klok een 

uur terug) 

 

 

 

Nieuwe leerlingen 

 

Naam  Groep 

Maya  KDV 

Rishi  PSZ 

Vincenzo  PSZ 

Vrithika  gr. 6 
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Hamsika   gr. 7/8 

 

 

 

Mededelingen 

 

Opvang 

KDV 

We zijn nog druk bezig geweest met ons thema zomer. We 

hebben ananassen geknutseld en we zijn creatief bezig geweest 

met knikkers en verf. We hebben stralend weer gehad. Hierdoor 

konden de kinderen nog met water spelen. We 

hebben een lekker ijsje gegeten en zelf ijsjes 

gemaakt. 

S4K is weer begonnen met gymles voor de 

peuters in speelzaal. We zijn een dagje naar de 

kinderboerderij geweest. Dit vonden de kinderen erg leuk! Ze 

hebben veel geleerd over de diertjes. We zijn al druk bezig 

met het nieuwe thema dat start in oktober: HERFST!  

 

BSO IB 

Het zijn heerlijke eerste weken geweest op de BSO. Het was super gezellig om 

elkaar weer te zien. We hebben op de BSO niet stil gezeten. Er zijn nieuwe 

meubels en tafels waardoor het er veel gezelliger uitziet. We hebben veel 

nieuwe kinderen op de BSO wat ontzettend leuk is. We zijn allemaal nieuwe 

vrienden aan het maken en dat is natuurlijk geweldig om te zien.  

  

Op de maandag krijgen wij gezelschap van Remco van Sport4Kids die met de 

kinderen leuke sport- en spelactiviteiten komt doen. De kinderen genieten er 

ontzettend van en dat is leuk om te zien. Remco komt iedere maandag tot aan de 

herfstvakantie. 

  

We druk bezig met de voorbereidingen voor de herfstvakantie, want deze staat 

ook alweer voor de deur. De herfstvakantie vindt plaats in week 43 (maandag 19 

oktober tot vrijdag 23 oktober). Als uw kind bij ons op de BSO zit, kunt u uw 

kind hiervoor aanmelden via de ouder app. Dit geldt ook voor de margedag op 

vrijdag 16 oktober.(en vergeet 5 oktober niet!) 

  

De pedagogisch medewerkers Jill en Stefan zijn al bezig met de voorbereidingen 

voor de workshops voor na de herfstvakantie. Hierover volgt later meer... 

 

 

 

 

 

 



Onderwijs 

 

Schoolbrengweek 

Wat fijn dat zoveel leerlingen en ouders tijdens de 

Schoolbrengweek lopend of op de fiets naar school zijn 

gekomen. Voor veel ouders de gewoonste zaak van de 

wereld, maar sommigen moesten hier aanpassingen voor 

doen. Wij hopen dat iedereen de voordelen van lopen of 

fietsen naar school heeft ervaren. Nu we zo goed begonnen 

zijn, laten we dan ook de rest van het schooljaar zo vaak 

mogelijk lopend of op de fiets naar school komen. 

 

 

 

 

Engelse lessen 

Op vrijdag 9 oktober krijgen de kleuters een Engelse 

yogales en de kinderen uit de groepen 4 gaan werken met 

Beebots. Deze les is ook in het Engels. Juf Merel van de 

organisatie 100 uur Engels, komt deze lessen geven. Deze 

lessen zijn mogelijk gemaakt door de vrijwillige 

ouderbijdrage. 

De lessen vinden plaats in het gymlokaal van de kleuters. De 

kinderen uit de groepen 4 moeten hun gymschoenen meenemen. 

 

 

Rabobank Clubactie 

Bent u lid van de Rabobank? Of kent u iemand die een 

rekening heeft? Stem dan op Stichting Vrienden van 

De Eglantier Voorhof. U kunt stemmen vanaf 5 t/m 

25 oktober. 

https://www.rabo-clubsupport.nl/zuid-holland-midden/deelnemers  
 

Stichting Vrienden van De Eglantier Voorhof is opgericht door 

ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten om IKC De Eglantier te ondersteunen bij 

het realiseren van projecten die niet (volledig) uit de normale begroting kunnen 

worden gerealiseerd, maar die wel van groot belang worden geacht voor het 

cultuur- en natuuronderwijs op de school. 

Ons doel : Wij zijn een school die tijdens onze IPC thema's regelmatig 

uitstapjes maken. In deze tijd, met corona, willen we culturele activiteiten de 

school inhalen. Denk aan een poppenspeler, het Archeon, een orkest, een 

dansworkshop, etc... 
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Margemiddag 

Vrijdagmiddag 16 oktober is een margemiddag. De school is dan om 12.00u 

gesloten. Als u die dag niet zelf uw kind ophaalt, geeft u dan ook door aan de 

oppas, kinderopvang, etc. dat de ophaaltijd deze dag om 12.00u is. De 

herfstvakantie begint dan. We beginnen weer op maandag 26 oktober. 

 


