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Nieuwsbrief 1

schooljaar 2020-2021 - 4 september 2020

Activiteitenoverzicht
Datum

Groep

14 t/m 18-9

Activiteit
Schoolbrengweek

17-09

KDV/ PSZ

Dag van de
pedagogisch
medewerker

21 t/m 24-09

7/8, 8

Werkweek

23-09

3, 3/4 en 4

Verkeersles

25-09

Nieuwsbrief 2

Nieuwe leerlingen
Naam

Groep

Giovanni

KDV

Beau

KDV

Asya

PSZ

Lina

PSZ

Rahend

PSZ

Taleen

PSZ

Devansh

gr. A

Tijd

Fleur

gr. A

Saar

gr. A

Daan

gr. A

Ted

gr. A

Aliza????

gr. A

Ilyano

gr. B

Esteban

gr, B

Nihle

gr. B

Arjan???

gr. B

Sana

gr. C

Hugo

gr. C

Ryan

gr. C

Inti

gr. C

Olivia A.

gr. D

Melissa

gr. D

Eliah

gr. D

Chelsea H.

gr. D

Shofiya

gr. D

Zuleyha

gr. 3/4

Diego

gr. 3/4

Annabelle

gr. 3

Gabriela

gr. 3

Avantika

gr. 3

Bhuvensh

gr. 4

Chance

gr. 4

Yunus

gr. 4

Natalia

gr. 5

Vasya

gr. 5

Ajwad

gr. 5/6

Jessie

gr. 6

Sam

gr. 7

Yusuf

gr. 7/8

Ayman

gr. 7/8

Familiebericht

Hoera! Onze overblijf juf Naima heeft een zoontje gekregen.
Hij heet Rayan.Hij is het broertje van
Maher (gr. 3) en Jannat (gr. B)
Violette (gr. B) heeft een zusje gekregen.
Ze heet Jetske.
Nyaz (gr. 7/8), Rijna (gr. 5/6) en Arjan (gr.
B) hebben ook een zusje gekregen. Ze heet Judy. Allemaal
gefeliciteerd!

Mededelingen
Opvang
Vakantie op het KDV

Tijdens het warme weer deze zomer hebben we met de kinderen
veel buiten gespeeld.
We hadden badjes, waterpistolen, zand, fietsen, spelletjes en
we maakten lekkere dingen zoals macaroni, poffertjes en
koekjes gebakken.
Zo af en toe zochten we binnen de verkoeling op. We gingen
lezen, knutselen, zingen en slapen.
We hebben veel jarigen gehad. Dit
hebben we samen gevierd Hiep Hiep
Hoera! Ook hebben we afscheid genomen van kinderen en
nieuwe kinderen verwelkomd.
We hebben een leuke zomervakantie gehad met veel
plezier.

Vakantie op de BSO

Wat hebben we een gave vakantie gehad. Veel kinderen
zijn de uitdaging aangegaan bij ons op de BSO en
natuurlijk de extra activiteiten voor alle kinderen van
ons IKC! Het was super gezellig om
zoveel kinderen samen te hebben.
We zijn op expeditie gegaan, we
hebben waterpistolen gebouwd, we

hebben
Heel Holland Bakt gedaan. Ook was er een modeshow en
hebben we een lipdub gemaakt. Bij de laatste activiteit

hebben we t-shirts ge-tie dyet! Na het succes van
deze zomer, hopen we dat dit een vervolg krijgt.
Op de BSO hebben we natuurlijk nog veel meer
activiteiten gedaan, zoals een workshop met reptielen,
een kampvuur gemaakt, pizza’s gebakken en heel veel in
de zwembaden met water gespeeld. Het weer werkte
goed mee.
Nu gaan we aan de slag met de activiteiten voor de
komende weken en de herfstvakantie. Wij hebben er
zin in.

Peuteropvang

We zijn blij de peuters weer te zien na de lange vakantie. Komende periode zal
Snuf met de kinderen het dagritme herhalen en daarna gaan we aan de slag met
het thema ‘Herfst’. De kinderen leren alles over het seizoen en de veranderingen
in de natuur. Via de ouderapp houden we de ouders van de kinderen in de groep
weer op de hoogte van de weekkaarten en de woorden die we leren.

Onderwijs
Start nieuwe schooljaar

Het nieuwe schooljaar is nu alweer een
week in volle gang. We hopen dat u en uw
kinderen een fijne en vooral gezonde
vakantie hebben gehad. We vinden het fijn
om weer veel nieuwe gezichten bij ons op
school te zien. Vooral voor de kinderen uit
de onderbouwgroepen is het een spannende tijd. We gaan er met elkaar een fijn
en leerzaam jaar van maken.

Op tijd komen

Bij de kleutergroepen gaan de deuren om 8.15u open. U neemt buiten
op de stoep bij de flat afscheid van uw kind. De kinderen komen
alleen het schoolplein op/ gaan alleen de school in. Er staat een
leerkracht/ conciërge buiten om de kinderen te begeleiden bij het
oversteken. Alle kinderen wassen bij binnenkomst meteen hun
handen. Om 8.30u gaan we echt beginnen, dus zorg dat uw kind op tijd op school
is. Het is fijn als we met zijn allen de dag op tijd kunnen starten.
Groep 3 t/m 8 kan vanaf 8.25 naar binnen. De eerste bel gaat dan. Bij de tweede
bel die om 8.30u gaat, dient uw kind in de klas te zijn. De lessen gaan starten.
Dit geldt ook voor de kinderen die in de gymzaal starten. De lessen beginnen
daar ook om 8.30u. Wilt u rekening houden met de omkleedtijd die uw kind nodig
heeft.
Het is voor de kinderen en de leerkrachten niet fijn als de lessen steeds
onderbroken worden door laatkomers.

Gruiten
Omdat we als school graag gezond gedrag
stimuleren, gruiten we op dinsdag, woensdag
en donderdag. Het is de bedoeling dat uw kind
dan voor de ochtendpauze een groente of
fruit snack bij zich heeft. Zorgt u er wel voor
dat uw kind (vooral de jongere kinderen) dit
makkelijk zelf kan eten (bijv. een sinaasappel
waar de schil al af is, een appel in stukjes
gesneden). De leerkracht heeft geen tijd om
voor ieder kind sinaasappels te pellen, appels
te schillen, enz.
Op maandag en vrijdag zouden we het erg
prettig vinden als dit tussendoortje ook
groente of fruit is, maar deze dagen mag er
ook iets anders gegeten worden. Denk
bijvoorbeeld aan een plak ontbijtkoek, liga, boterham, etc. Snoep mag niet
worden genuttigd.
Gym
Goede, passende gymschoenen met een stevige zool (geen
zwarte) zijn erg belangrijk voor opgroeiende kinderen.
Voor de kleuters, die dagelijks gymmen is een instapschoen of
een schoen met klittenband erg handig (geen veters). De
schoenen van de kleuters laten we op school staan. Ze hebben
geen gymkleding nodig. Houd er rekening mee dat we bij de
kleuters ook nog vaak buiten zullen gymmen. Het is fijn als uw
kind goed passende schoenen aan heeft waar hij/ zij makkelijk op kan lopen,
rennen, etc.
Voor de veiligheid en hygiëne dragen de kinderen vanaf groep 3 tijdens de
gymles gymkleding: een sportshirt met korte broek of een gympakje. De
kinderen nemen deze gymkleding op de gymdagen mee naar school. Lang haar
wordt samengebonden en sieraden worden afgedaan.
Kalender
Uw kind heeft deze week de jaarkalender meegekregen. Er is er eentje per gezin
uitgedeeld. Indien u gescheiden bent en beiden een kalender nodig heeft, kunt u
deze vragen bij juf Naji/juf Rahieda of bij de leerkracht.
Ook willen we nog even vermelden dat er een fout in de
kalender is geslopen. Bij de pagina waar de IKC medewerkers
en hun taken worden vermeld mist, u onze zeer gewaardeerde
collega juf Yvonne Kayer. Haar taken zijn erg divers. Ze start
dit jaar in groep 3/4 samen met juf Els. Juf Yvonne vervangt
de komende tijd juf Majella, die nog met zwangerschapsverlof
is. Ook is juf Yvonne onze vakspecialist muziek en geeft ze
muziekles in alle groepen. Verder ondersteunt ze onze collega’s
bij verschillende taken en werkt ze met groepjes leerlingen.

Luizencontrole
I.v.m. Corona wordt er geen luizencontrole door ouders in de
school uitgevoerd. Het is de bedoeling dat u de haren van uw
kind zelf regelmatig controleert, zodat we een luizenplaag
kunnen voorkomen. Indien u luizen/ neten bij uw kind in de
haren vindt, neem dan passende maatregelen. Bij de apotheek
of drogist vindt u goed werkende middelen en ook iedere dag de
haren grondig doorkammen met een luizenkam is zeer effectief.
Brengt u ook de leerkracht van uw kind op de hoogte.

Veilige verkeerssituatie rond de school
Graag willen wij een veilige verkeerssituatie rond de school. De bedoeling is dat
kinderen zoveel mogelijk lopend of, als ze wat
verder wonen, op de fiets naar school gebracht
worden. Indien u met de auto wilt of moet
komen, vragen we u om te parkeren in de
daarvoor bestemde parkeervakken. Ook is er
een parkeerplaats aan de Roland Holstlaan waar
altijd wel plek is. Auto’s die “even” op de
oversteek bij het RH-gebouw geplaatst worden,
leiden tot een onoverzichtelijke en gevaarlijke
verkeerssituatie. Er wordt hier ook regelmatig
op gecontroleerd door de politie.
Ook helpen we u eraan herinneren dat er na de zomervakantie voor
de Antoon Coolenlaan een inrijverbod geldt op ma t/m vr 08:15 –
08:45 en 14:45 – 15:15, en woensdag van 11.45-12.15, om de
veiligheid van kinderen die te voet en op de fiets naar het
hoofdgebouw komen te bevorderen. De gemeente heeft hier een
onderzoek naar gedaan en het blijkt dat het altijd erg druk en
daardoor onveilig is.
We kunnen er met zijn allen voor zorgen dat ieder kind veilig naar school en weer
naar huis kan gaan door ons allemaal aan de verkeersregels te houden.
U werkt toch ook mee? Alvast bedankt!

Rookvrije schoolpleinen
Naast een (verkeers)veilige situatie rondom de
schoolgebouwen hechten we ook veel waarde aan een gezonde
omgeving. Daarom willen we u eraan helpen herinneren dat
onze schoolpleinen rookvrij zijn. Als u uw kind brengt/ haalt,
wilt u dan niet roken op onze pleinen. Nu, met Corona en alle
maatregelen is de situatie anders dan anders. Toch zouden we
het fijn vinden als u ook op de ophaalplek/ brengplek niet
rookt. Zo houden we het gezond voor alle kinderen en geven
we het goede voorbeeld.

Even voorstellen
Zoals u weet hebben we dit jaar een aantal nieuwe leerkrachten die ons team
komen versterken.
Hieronder stellen zij zich voor.
Hallo lieve leerlingen en ouders van de Eglantier! Mijn naam is Anne Laarakker en
ik start dit jaar op deze mooie school.
Ik ben 22 jaar, hou van lekker koken (met name het eten
daarvan), muziek maken en lezen. Ik heb vorige zomer mijn
diploma gehaald en na een jaartje eruit te zijn geweest ga ik nu
beginnen aan het onderwijs avontuur! Ik ben een echte bovenbouw
juf dus jullie zullen mij vooral op de bovenbouwlocatie veel zien.
Elke maandag sta ik voor groep 8, elke dinsdag voor groep 7/8 en
op woensdag, donderdag en vrijdag ben ik ondersteunend in groep
7, 7/8 en 8.
Ik kijk er enorm naar uit om jullie allemaal en de school te leren
kennen.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Gijs van Buel.
Ik ben de nieuwe gymmeester op basisschool
de Eglantier.
Ik ben 29 jaar oud en in mijn vrije tijd ga ik
graag sporten of naar het strand. Ik heb ook
een bedrijfje dat sportieve activiteiten
verzorgt (Sport op Maat).
Zelf woon ik niet in Delft, maar in Den Haag,
samen met mijn vriendin Stephanie en mijn
kleine katje Harry.
Ik heb erg veel zin in het komende jaar.
Meester Gijs

Ik ben Louise Kleijweg en ik zal het komende
schooljaar lesgeven aan groep 4. Sommigen van jullie
zullen mij misschien al kennen van de noodopvang of
zullen mij misschien al gezien hebben in en om de
school. Ik ben in 2013 afgestudeerd aan de Pabo op de
Hogeschool Rotterdam en heb hierna drie jaar
lesgegeven op een internationale school in Italië en
drie jaar op een internationale school in Vietnam. Ik
kijk er erg naar uit om het komende jaar met jullie
kinderen te leren in groep 4.
Ook hebben we dit jaar een LIO-stagiaire.
Hallo, ik wil mijzelf graag even aan jullie voorstellen.
Ik ben Marloes Warreman en ben de nieuwe
LIO-stagiaire bij groep A. Ik ben 22 jaar oud en
woon in Alphen aan den Rijn. Ik doe mijn LIO-stage
vanuit de Haagse Hogeschool waar ik vierdejaars
pabo-student ben. In mijn vrije tijd speel ik graag op
de ukelele, stijldans ik, houd ik van bakken en kijk ik
films en series. Verder houd ik van lezen en reizen.
Ik hoop tijdens deze stage veel te leren. Ik heb er
erg veel zin in!

Bedankt en gezocht
Bedankt voor het verzorgen van de
planten uit de klas tijdens de vakantie.
We hebben al veel planten weer terug.
Heeft u thuis nog een plant van school
staan, wilt u deze dan weer meenemen?
Bij de kleuters staan ook een aantal
nieuwe planten zonder pot. Heeft u thuis nog witte of
rode plantenpotten die u niet meer gebruikt? Wij
kunnen we deze goed gebruiken.
Alvast bedankt.
Honing te koop
We hebben nog voorjaarshoning te koop. De kosten zijn 4 euro
per potje. Om meerdere mensen de kans te geven om onze
honing te kopen, kunt u 1 potje per persoon kopen.

