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Activiteitenoverzicht
Datum

Groep

28-03

Activiteit

Tijd

Zomertijd

Klok een uur vooruit

01-04

6

Fietsen naar
schooltuin oefenen
(fiets mee naar
school)

29-03

8

Theorie examen
verkeer

02-04

A t/m 8

Goede vrijdag

School gesloten,
opvang open

05-04

A t/m 8

2e Paasdag

School gesloten,
opvang gesloten

06-04

A t/m 8

Studiedag, alle
kinderen vrij

School gesloten,
opvang open

08-04

8

Angliatoets

14-04

3, 3/4 en 4

2e Verkeersles

15-04

8

Eindtoets route 8

16-04
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23-04

Margemiddag,
kinderen om 12:00u
vrij

School om 12:00u
gesloten, de vakantie
begint, opvang open

Meivakantie

Opvang open, behalve
op 27-04

26-04 t/m 07-05

A t/m 8

04-05

Dodenherdenking

05-05

Bevrijdingsdag

09-05

Moederdag

Nieuwe leerlingen

Naam

Groep

Mohamed

gr. D

David

gr. D

Zofia

gr. 5/6

Familiebericht

Hoera!
Jonathan uit groep B heeft een zusje.
Elias uit groep B heeft een broertje.
Gwira uit groep C heeft een zusje.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Mededelingen
Opvang
KDV
Paas brunch
Het thema Pasen is begonnen. We zijn druk bezig met het
knutselen van paasmandjes en kuikentjes. Ook zijn we
begonnen met het verven van eieren en hebben we mooie
lentebloemen gemaakt. We hebben de ruimte versierd met
schapen, paashazen en onze mooie paastak. We hebben ook
een gezellige paasbrunch gehad met witte bolletjes,
matzes, eieren en knakworstjes. Het is weer een heel
gezellige tijd op het kinderdagverblijf.

BSO
Nationale pannenkoeken dag
Vorig jaar is de BSO druk bezig geweest om met de
pannenkoeken dag een samenwerking aan te gaan met het
verzorgingstehuis om de eenzaamheid tegen te gaan bij de

ouderen in de wijk. Het verzorgingstehuis was hier ontzettend enthousiast over.
Dit feest is door de corona maatregelen helaas niet doorgegaan. Dit jaar gaan we
het pannenkoekenfeest dunnetjes overdoen alleen met de kinderen die tijdens
de noodopvang op de BSO aanwezig zijn. Hopelijk kunnen we volgend jaar wel
weer samen met de ouderen pannenkoeken bakken.
Drive Thru Paint Game
De BSO heeft vrijdag 5 maart 2021 een Drive Thru georganiseerd omdat de
pedagogisch medewerkers de kinderen natuurlijk ontzettend erg missen. Dit was
een fantastische mogelijkheid om toch iedereen even te kunnen zien en te
spreken. We hebben alle kinderen een leuke tas meegegeven waarin
benodigdheden zaten om een mooi kunstwerk te kunnen maken. Deze
kunstwerken worden opgehangen op de BSO net als in een echte kunstgalerie.
Als de BSO weer voor iedereen open is kunt u natuurlijk naar alle mooie
kunstwerken komen kijken. De winnaar van de Paint Game krijgt vrijdag 26 maart
via de ouderapp een berichtje!

PSZ
Broeden met de peuters
Deze week hebben we met de peuters het broeden behandeld met het
demonstratiespel. Snuf ging bij eend kijken die op het ei zat te broeden en
vanmorgen is er een eitje uitgekomen. De peuters zaten vol bewondering te
kijken naar het kleine eendje. Woorden die aan bod zijn gekomen zijn : eieren,
broeden, nest, warm houden, erop zitten, wachten, barst, uitkomen en eendje. De
kinderen konden ook het demonstratiespel na spelen, in de groep hadden we
extra nestjes met eieren, eenden en kleine eendjes. De kinderen zijn hier actief
mee bezig geweest deze week.
Muziekles met stagiair Rosie
Wij hebben vanaf het begin van dit schooljaar stagiair Rosie, zij studeert
pedagogiek op de Hogeschool in Den haag. Ze is erg geïnteresseerd in
muziek maken en dit heeft zij dan ook als activiteit bij de peuterspeelzaal
uitgevoerd. Het was een groot succes, de kinderen waren erg onder de
indruk van de mooie klanken en ze mochten zelf ook snaren aanslaan. Een
fantastische activiteit die veel indruk op de kinderen heeft gemaakt. Een
goed begin voor de muzikale ontwikkeling van de kinderen.

Primaire kleuren

Bij de peuterspeelzaal zijn wij druk bezig met het herkennen van kleuren en het
mengen van de drie primaire kleuren. Voor de kinderen is dit een hele
ontdekkingstocht. Met de kleuren die de kinderen zelf hebben gemengd zijn ze
nu mooie paaseieren aan het versieren. Een super leuke educatieve activiteit.

Onderwijs
Ter herinnering
Welke studiedagen gaan er nou ook al weer door en welke
niet? Pas geleden heeft u via SchouderCom een bericht
gekregen over de studiedagen. Hieronder nog even een
reminder.
Dinsdag 6 april: deze studiedag gaat door, de kinderen zijn vrij.
Donderdag 22 april: deze studiedag gaat niet door, de kinderen gaan dus naar
school.
Vrijdag 23 april: deze studiedag gaat niet door, de kinderen gaan alleen in de
ochtend naar school en zijn in de middag vrij.
Woensdag 23 juni: deze studiedag gaat door, de kinderen zijn vrij.
Onze studiereis naar Stockholm van 21 april tot 26 april kan helaas niet
doorgaan.
Mocht u al eerder een vakantie hebben geboekt voor donderdag 22 en vrijdag 23
april dan kunt u contact met ons opnemen.
Dinsdag 30 maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee, tevens
wordt u in deze week uitgenodigd voor een digitaal gesprek met de
leerkracht(en).
Paas-/lentefeest
Op donderdag 1 april gaan alle groepen een leuke paas-/lente
activiteit doen!
Iedere groep gaat op deze dag
buiten op het plein een puzzel
oplossen met allerlei vragen over
Pasen en de lente. Er lopen een paar
bijzondere figuren rond…..en om drie
uur verzorgt de ouderraad iets
lekkers.
Uw kind mag op deze dag verkleed naar school
komen, als kip of kuiken of paaskonijn of
bloemenmeisje of iets anders dat te maken heeft
met de lente en/ of Pasen.

Tevredenheidsonderzoek

Ook dit schooljaar hebben wij weer een
tevredenheidsonderzoek voor leerlingen en voor ouders
uitgezet.
Het rapportcijfer van de leerlingen (groep 6 t/m 8) is
uitgekomen op een 8. Van ouders kregen we een 7,7.
Hier zijn wij erg tevreden over.
Met de resultaten van het onderzoek gaat het team aan de slag om ons onderwijs
en ons functioneren verder te verbeteren.
Via de onderstaande link kunt u het hele rapport bekijken.
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/delft/6285/basisschool-de-eglantiervoorhof/tevredenheid/
Corona
De afgelopen week moesten er twee van onze groepen in quarantaine. We willen
alle ouders bedanken, voor het thuis houden van jullie kinderen in deze twee
groepen en de broertjes en zusjes. Omdat de broertjes en zusjes ook thuis zijn
gebleven, hebben we kunnen voorkomen dat Corona verder in de school is
verspreid.
We merken dat het erg lastig is om vervangers te vinden op het moment dat een
leerkracht getest moet worden of ziek is, daardoor hebben we al een paar keer
klassen geen les kunnen geven. We merken dat ouders hier begrip voor hebben
en we willen u allen dan ook hartelijk bedanken hiervoor.
We willen u nogmaals vragen om uw kind thuis te houden als hij/zij
verkoudheidsklachten heeft, hiermee kunnen we er met elkaar voor zorgen dat
we zoveel mogelijk de kinderen op school les kunnen laten volgen.
Verzoek om niet te roken voor de flat
Bewoners van de flat tegenover de gebouwen RH 917 en
919 hebben de laatste tijd veel last van sigarettenpeuken
die op de grond liggen. Ze hebben de school gevraagd om
ouders te verzoeken niet voor de flat te roken. Daarom
ons vriendelijke doch dringende verzoek om thuis uw

sigaret te roken voordat u uw kind wegbrengt/ ophaalt. Zo houden we de buurt
schoon en de flatbewoners hebben geen overlast.
Bezuinigen DOK
De gemeente Delft gaat (weer) bezuinigen op DOK. Ook kinderen in het primair
onderwijs worden daar de dupe van. Hieronder vindt u het verhaal van DOK en
wat u kunt doen om hen eventueel te steunen in de strijd tegen de bezuinigingen.
Bezuinigen? Wij vinden dat een #slechtverhaal
Voor de vierde keer in nog geen tien jaar tijd wordt door de gemeente Delft
flink bezuinigd op DOK. Dat raakt ons hard en dat betekent dat er veel gaat
veranderen.
Wij betekenen dagelijks veel voor álle Delftenaren en niet alleen met het
uitlenen van boeken. We zien dat mensen elkaar graag ontmoeten in onze
vestigingen in OPEN en Voorhof. We weten de harten van
kinderen te raken in 30 basisscholen. We laten de jeugd van
Delft groeien en talenten ontdekken door taal, kunst en
cultuur, onder andere met onze Vindplaatsen, KUNSTklik en
Cultuurhelden. Kinderen en volwassenen die de Nederlandse
taal lastig vinden, helpen wij zich verstaanbaar te maken.
We doen dat samen met de vele vrijwilligers die ons
ondersteunen en we willen aan DOK blijven bouwen, voor
élke Delftenaar. Wij zijn trots op DOK!
Helaas loopt ons verhaal anders dan gehoopt. De
aangekondigde hoge bezuiniging betekent dat veel van wat
we hebben opgebouwd kan gaan verdwijnen. We moeten
moeilijke keuzes maken. Welke? Dat zal in de komende maanden duidelijk
worden.
We willen heel Delft laten weten wat dit met ons doet. Als je onze medewerkers
en vrijwilligers een hart onder de riem wil steken of de politiek wil laten weten
wat je van de bezuinigingen vindt, laat dan van je horen op social media en
gebruik de hashtags #slechtverhaal en #DOK
DOK is te vinden op Facebook en Twitter: @DOKDelft

Try out’s
Wilt uw kind graag een sport gaan beoefenen, maar weet hij/
zij nog niet welke sport het gaat worden? Binnenkort zijn er
allerlei try out’s, zodat uw kind kan kijken welke sport bevalt.
Binnenkort krijgt u via SchouderCom een document met meer
informatie hierover.

Jeugdvoetbaldagen

