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Verjaardagen

Activiteitenoverzicht
Datum

Groep

Activiteit

08-11

A t/m 8

09-11
09-11
12-11
14-11

A t/m 8
A t/m 4

14-11

5 t/m 8

Studiedag, alle leerlingen vrij
(opvang wel open)
Fotograaf IKC
Start Sinterklaasjournaal
Sint in Nederland
Fietsen naar het zwembad oefenen –
fietsen mee
Lootjes trekken

14-11

A t/m 8

Uiterlijke inleverdatum geld/ nietverkochte kaarten
Sinterklaasintocht in Delft

21/22-11

3 t/m 8

Dansles

22-11

A t/m 8

Schoen zetten

24-11

6 en 8

Swim2Play kijkles

24-11

6

Angliatoets

25 -11

A t/m 8

Uiterlijk inleveren strookjes
contactavond
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29-11

8

Contactavond

01-12

A t/m 8

Contactavond

02-12

5 t/m 8

Tentoonstelling surprises

05-12

A t/m 8

Sintfeest, alle kinderen ’s middags
vrij (opvang wel open)

5, 5/6

19-11

25-11

Tijd

9.30 – 10.30
gr. 6
10.30 – 11.30
gr. 8

04-11
06-11
06-11
06-11
06-11
08-11
09-11
09-11
10-11
12-11
12-11
14-11
14-11
16-11
18-11
19-11
21-11
21-11
22-11

Kiara
gr. 8
Kenneth gr. 5/6
Matthew gr. 5/6
Isabella gr. 5/6
Halmat gr. 8
Angel
gr.7/8
Christiaan gr. C
Charissa gr. 6
Jamila
gr. 3
Jenny
gr. D
Mauro
gr. 5/6
Richard gr. 5
Leon
gr. 6
Asepewa gr. 5/6
Levi
gr. 5
Kohyar gr. 7/8
Callum
gr. 5
Rhys
gr. 5/6
Raphaèl gr. 4

Voor 12.00

Mededelingen
Kaart in Aktie
Vindt u de zelfgemaakte kaarten van uw kind ook zo mooi? Ieder jaar doen we
een activiteit om geld in te zamelen voor de werkweek van groep 8. De komende
tijd dus een lief zelfgemaakt kaartje sturen naar opa, oma, tante, oom, nichtje,
vriendje, etc. Wilt u ervoor zorgen dat het ingezamelde geld en de nietverkochte kaarten uiterlijk op maandag 14 november op school zijn ingeleverd.

Nieuwkomers
Esila
Ayse

gr. A
gr. A

Billy
Inigo

gr. A
gr. A

Janna
Siti

gr. A
gr. C

Ballet
Op zaterdagavond 7 januari bezoeken wij met leerlingen en hun ouders het
Zwanenmeer in het Zuiderstrandtheater. De kaarten zijn met flinke korting! 10
Euro voor een kind en 27 euro voor een volwassene. Er zijn nog enkele kaarten
beschikbaar. U kunt uw bestelling mailen naar y.kaijer@eglantierdelft.nl
Gezocht
Hulp voor het knippen en naaien van vlaggetjes.
Voor het 50 jarig jubileum van De Eglantier gaan de kinderen op stof vlaggetjes
versieren.
Wie wil helpen met het knippen van stoffen vlaggetjes en wil deze later met
een naaimachine aan elkaar naaien?
Voor een afbeelding van de stoffen vlaggetjes kunt u een mail sturen naar juf
Els op het volgende mailadres: e.harpman@eglantierdelft.nl
50 jaar De Eglantier
Het 50e jubileum….. Nog 5 maanden en dan is het zover.
Zet het alvast in uw agenda: april 2017 jubileum De Eglantier Voorhof!

Familiebericht
Laura uit groep 3/4
en Alex uit groep C
hebben een zusje
gekregen. Wij
feliciteren de familie
met de geboorte van
Kornelia!
Ook Ines uit groep D
heeft een broertje
gekregen.
Gefeliciteerd met de
geboorte van Louay!

Sponsorclick
Wat fijn dat er gebruikt gemaakt wordt van de Sponsorclick op onze website.
Wilt u er de komende tijd ook weer aan denken als u bijvoorbeeld
sinterklaascadeautjes gaat kopen, een verjaardagscadeautje of dat ene
spannende boek dat u altijd al wilde lezen? Het kost u niets extra’s en de
school is er blij mee.
Gratis fruit
Net als de afgelopen jaren zullen wij dit schooljaar deelnemen aan het EUSchoolfruitprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de
nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit
leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te
eten. Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. Kinderen die
genoeg groenten en fruit eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder in
hun vel, krijgen minder snel griep, zijn minder snel verkouden, voelen zich
fitter, beleven meer plezier aan sport en spel en leren makkelijker. Wat de
leerlingen eten, is de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s), maar met
het EU-Schoolfruitprogramma kan de school kinderen helpen om gezonder te
leren eten en zo de basis te leggen voor een gezond leven. De praktijk heeft
uitgewezen dat dit werkt.
Kern van het EU-Schoolfruitprogramma is het gezamenlijk eten van groenten
en fruit in de klas. De kinderen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag
gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de
ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te eten. De school gaat hier
komende woensdag mee starten. Deze groente- en fruitverstrekking wordt
gefinancierd door de Europese Unie. Hierdoor zijn er voor
ouder(s)/verzorger(s) géén kosten aan verbonden.

50-jarig jubileum

V

Veilig naar school
Zoals u in de maand september vast is opgevallen, heeft de politie regelmatig
observaties uitgevoerd betreffende de verkeerssituatie bij de Roland
Holstlaan. Het is opgevallen dat met enige regelmaat kinderen uit de auto
worden gezet op de verkeersdrempel. Hierdoor ontstaan er onveilige
verkeersituaties. Als school zetten wij de groene poppetjes neer als
waarschuwing voor automobilisten. Dit blijkt niet voldoende te zijn. Wij zijn

Gezocht
Kleine Pringles busjes
met deksel.
Graag inleveren bij
juf Linde, groep D

op zoek naar ouder(s)/verzorger(s)/opa’s/oma’s etc. die ons kunnen helpen om
te zorgen dat er een veiliger verkeerssituatie ontstaat. Wij zijn op zoek naar
verkeershulp die zorgt dat er in de vakken geparkeerd wordt en dat de
verkeersdrempel leeg blijft. Dit kan een tijdelijke taak zijn om de puntjes op
de i te zetten. Het gaat om de ochtenden van 8.15 – 8.35 uur en de middagen
van 14.55 – 15.15 uur. De woensdagmiddag zal het gaan van 11.55 – 12.15 uur.
Wie komt ons helpen? U kunt een mail sturen naar de directie waarin u
aangeeft op welke dagen en tijden u kunt helpen. De directie kunt u bereiken

Bedankt!

op het volgende mailadres: directie@eglantierdelft.nl
Bericht van juf Marly,
Hier een klein berichtje uit Sommerville, Amerika. Sommerville is een klein
plaatsje net boven Boston. Sinds 2 weken ben ik hier op de Arthur D. Healey
Elementary school om te zien hoe het onderwijs is ingericht in ‘The States’ en
om meer te leren hoe er wordt omgegaan met het leren van Engels als tweede
taal. Ik heb veel interessante dingen gezien en meegemaakt. Zo heb ik lessen
phonics gevolgd, mocht ik in verschillende groepen mee kijken en heb ik
gesproken met de specialist ‘Engels als tweede taal’. Ook ben ik op zoek
gegaan naar antwoorden van vragen van de kinderen uit groep 4. Zij waren
bijvoorbeeld heel benieuwd of kinderen in Amerika ook tafels leren. Dat doen
ze zeker, maar dan pas in groep 5. Natuurlijk heb ik nog veel meer antwoorden
op vragen gevonden en heb ik veel foto’s gemaakt van de boeken die de
kinderen gebruiken, de lokalen en het schoolplein. Dit weekend zit de reis er
weer op en kom ik terug naar Delft. Het is een fantastische reis, maar ik kijk
er ook naar uit om alle kinderen van De Eglantier weer te zien en te vertellen
wat ik allemaal heb geleerd.
Lieve groetjes van juf Marly.

Van school
Alysa uit groep 5.
Veel plezier op de
andere school.

