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Activiteitenoverzicht
Datum

Groep

Activiteit

11-10

5, 5/6, 6

Toneelavond

12-10

6

Kijkles Swim2Play

9.30 - 10.30

12-10

7/8

Kijkles Swim2Play

10.30 - 11.30

13-10

A t/m 8

Margemiddag,
leerlingen vrij (opvang
wel open)

12.00 vrij

15-10

Tijd

Einde
kinderboekenweek

16-10 t/m 20-10

A t/m 8

Herfstvakantie,
school gesloten
(opvang wel open)

24-10

A, C en D

Huizenwandeling door
de wijk

25-10

A t/m 8

IKC fotograaf

25-10

7/8, 8

Filmavond werkweek

29-10

Wintertijd

03-11
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08-11

3, 3/4, 4

Toneelavond

10-11

A t/m 8

Studiedag, leerlingen
vrij (opvang wel open)

8.30 - 9.30

19.30 -20.45 uur

Verjaardagen
Datum

Naam

Groep

06-10

Myrthe
Umar

gr. 3
gr. 8

07-10

Madeleine

gr. 5/6

08-10

Marcella

gr. 7/8

11-10

Lana
Yusuf

gr. D
gr. 4

13-10

Denice

gr. 6

15-10

Nikki

gr. 3/4

16-10

Yeva

gr. 5/6

17-10

Ayse

gr. A

18-10

Daan
Lina

gr. 7
gr. 7/8

20-10

Esila

gr. D

21-10

Sofia

gr. 6

23-10

Mohammed-Yassine

gr. 7/8

27-10

Rama
Sandy
Mandy

gr. 4
gr. 7/8
gr. 8

28-10

Billy

gr. D

29-10

Inigo

gr. D

30-10

Yrsa
Ronas

gr. 7
gr. 7/8

31-10

Janna

gr. D

Familiebericht

Emanuele uit groep C heeft een zusje
gekregen. Ze heet Aurora Nanami.
Ali uit groep A heeft ook een zusje
gekregen.
Van harte gefeliciteerd!

Nieuwe leerlingen 
Naam

Groep

Liam

gr. A

Mededelingen
Nieuw netwerk
Sinds twee weken hebben we een nieuw computernetwerk. We werken nu met
Cloudwise (Google Suite voor Education). Hierdoor zijn er voor de school, de
kinderen en de medewerkers een aantal dingen veranderd. De lay-out van onze
nieuwsbrief heeft nu ook een nieuwe opzet. Toch kunt u er nog steeds dezelfde
rubrieken in vinden. We wensen u alvast weer veel leesplezier.
Staking
Zoals u weet was afgelopen donderdag onze
school dicht vanwege de staking. Dit was een
landelijke staking, omdat de leerkrachten zich
ernstig zorgen maken over de toekomst van
het onderwijs. Reden hiervoor is de
toenemende werkdruk en wat dit betekent
voor de toekomstige kwaliteit van ons
onderwijs.  In de afgelopen maanden hebben
leerkrachten van de actiegroep PO-in actie,
de vakbonden en de werkgeversorganisatie
PO-raad samengewerkt om aandacht te vragen voor dit onderwerp.
Werkweek groep 8
De werkweek van groep 8 vond plaats vanaf 18 september. Een groep van 47
kinderen volgde een afwisselend programma op de Veluwe. Van dat alles is een
film gemaakt en die wordt op woensdagavond 25 oktober in de school vertoond.
De zaal is helaas niet zo groot en daarom kunnen we naast 47 kinderen nog maar
net de ouders plaatsen. Maar een DVD van het geheel is diezelfde avond
verkrijgbaar voor € 10,-. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.10 uur. De film
start 19.30 uur. Wees op tijd binnen!
Een trailer staat op youtube bij Eglantier Delft of via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=57NUCefuGIw

Drempelonderzoek
Bij de leerlingen van groep 8 wordt vanaf vandaag het drempelonderzoek
afgenomen. Via dat onderzoek en het uiteindelijke resultaat wordt duidelijk op
welk niveau de kinderen momenteel presteren. Het onderzoek behelst de
volgende domeinen: begrijpend lezen, rekenen, woordenschat, technisch lezen en
taalontwikkeling. Ouders krijgen de uitslag na de herfstvakantie in handen. Het
drempelonderzoek geeft ook een prognose betreffende het voortgezet
onderwijs.
Hulp gezocht
Dinsdag 24 oktober van 8.30u - 9.30u gaan de kleutergroepen als startpunt van
hun nieuwe thema Huis en Thuis een huizenwandeling door de wijk maken. Wilt u
helpen? Geef dit dan door aan de leerkracht. De intekenlijst hangt op het
prikbord bij de klas.
Oproep knutselen en school versieren
De OR zoekt ouders die willen helpen met knutselen en het
versieren van de school voor het thema sinterklaas. Het knutselen
vindt plaats op woensdag 22 november en begint om 12.00 u op het
IB-gebouw. Daarna worden beide gebouwen versierd. Wilt u helpen
of meer informatie dan kunt u een mailtje sturen naar de OR:
or@eglantierdelft.nl
Schoolmelk
Wilt u schoolmelk voor uw kind dan kunt u dit het makkelijkste regelen via de
website van Campina. Campina levert alleen melk.
https://www.schoolmelk.nl
Jumbo sparen voor je School actie
De sparen voor je School actie bij de
Jumbo in Delft is weer gestart.
Evenals vorig jaar doen wij natuurlijk
ook dit jaar weer mee. Doet u
boodschappen bij de Jumbo, wilt u dan
de punten op school in de daarvoor
bestemde bus doen. Ook staat er bij
de Jumbo een box klaar waarin u de
punten kunt doen. Kijk goed welke
schoolnaam erop staat, zodat uw punten bij de juiste (onze!!) school terecht
komen. Vraagt u ook aan familie, vrienden en buren of ze voor ons sparen?
Night at the Museum
Night at the Museum for kids, een Creepy Cultureel Avondje Hoe spannend kan
kunst en cultuur worden? Maak het mee tijdens de Night at the Museum for
kids, een beangstigend goede museumnacht speciaal voor kinderen van 4 tot en
met 12 jaar en de ouders natuurlijk. Thema: griezelen. Bij Museum Prinsenhof

Delft, Prinsenkwartier, Museum Paul Tetar van Elven en Madame de Berry spookt
het op zaterdag 21 oktober van 16:00 tot 22:00. Ook op het Sint Agathaplein
staat een aantal riddertenten waar het niet pluis is. Het bomvolle programma
met workshops, voorstellingen, muziek, een griezelbioscoop, speurtochten,
schimmenspellen en verhalenvertellers zal je hartslag
tot ongekende hoogte opjagen. Durf je de donkere
nacht niet meer in? Dan zijn er spookwitte Tuk tuks
die stil als dolende schimmen door de nacht zweven
om je te vervoeren. Het enige waar je niet van hoeft
te schrikken is de prijs: voor zowel ouders als
kinderen is de Night at the Museum for kids helemaal
GRATIS. Check de site voor meer informatie. Durf jij
het aan?

Springkussen Festijn
Aankomende herfstvakantie vindt het
Springkussen Festijn plaats. Voor meer
informatie kunt u de flyer hiernaast
bekijken.

