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Nieuwsbrief 1
schooljaar 2021-2022 - 3 september 2021

Activiteitenoverzicht

Datum Groep Activiteit Tijd

13-09 C, D, 7, 7/8, 8 Informatieavond gr. C: 19:00-!9:45 - RH 917

gr. D: 20:00-20:45 - RH 917

gr. 7: 18:30-19:15 - IB

gr. 7/8: 19:15-20:00 - IB

gr. 8: 20:30-21:15 - IB

14-09 A, B, 5, 5/6, 6 Informatieavond gr. B: 19:00-19:45 - RH 917

gr. A: 20:00-20:45 - RH 917

gr. 6: 18:30-19:15 - IB

gr. 5/6: 19:15-20:00 - IB

gr. 5: 20:30-21:15 - IB

16-09 3, 3/4, 4 Informatieavond gr. 3: 19:00-19:45 - RH 919

gr. 3/4: 20:00-20:45 RH 919

gr. 4: 19:00

13 t/m 17-09 A t/m 8 Schoolbrengweek

16-09 Dag van de

pedagogisch

medewerker

20 t/m

23-09

8 Werkweek

23-09 7 Laatste schooltuin

(fiets mee)

24-09 Nieuwsbrief 2

29-09 t/m

01-10

A t/m 8 Kennismakings-

gesprekken
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Nieuwe leerlingen

Naam Groep

Aurora Gr. A

Xain Gr. A

Ahan Gr. B

Noah Gr. B

Eleanor Gr. C

Daniel Gr. C

Koen Gr. C

Mehmet Gr. C

Hermance Gr. D

James Gr. D

Aryan Gr. D

Tasin Gr. 3

Marguerite Gr. 3/4

Kyentha Gr. 5

Lyana Gr. 5

Rito Gr. 6

Aaron Gr. 7/8

Maayan Gr. 7/8

Ellie Gr. 8



Opvang-/ schoolverlaters

Naam Groep

Angelina Gr. 4

Rafael Gr. D

Ilyano Gr. B

Miana Gr. 6

Mededelingen

Opvang

Zomervakantie!

Wat hebben wij een gezellige zomervakantie met de kinderen gehad☺ en wat is

die snel voorbij gegaan. We hebben elke week een ander land bezocht en in elk

land hebben we verschillende activiteiten gedaan, zoals vlaggen maken, heerlijke

gerechten bereiden, etc. De reptielen kwamen ook nog bij ons op bezoek en voor

degene die het durfde, mocht er zelfs een echte slang vast gehouden worden,

stoer he!?

Sport4kids is ook een aantal keer langs geweest, we  hebben jachtseizoen

gedaan, we zijn gedropt en we hebben echt vuur gemaakt bij expeditie Robinson.

We hebben de vakantie afgesloten met een drive Thru, hier konden de kinderen

frietjes, broodje hamburger of kipnuggets komen halen. Dat was smullen

geblazen!

Het was een heel gezellige vakantie en iedereen heeft ervan genoten!



Personeel met vakantie

Margareth en Astrid van de Rupsen (KDV) zijn lekker op vakantie en komen eind

september weer terug. Ook Stefan van de Boomhommels is met vakantie.

We wensen hen een fijne vakantie!

Trouwerij

Vrijdag 3 september gaat Samantha  van de Weidehommels

trouwen. Wij wensen haar een heel mooi dag toe!

Nieuwe medewerkers BSO

Wij hebben 2 nieuwe medewerkers in de groep

van de Weidehommels. Een van de medewerkers

is Daan. Hij is ook de IKC medewerker van het

gebouw RH en gaat werken bij de BSO, de PSZ

en het onderwijs. Naast Daan komt Ciska en zij

zullen samen met Daan de Weidehommels gaan

draaien.

Welkom Daan en Ciska!

Er komt ook een bol stagiaire, Melissa. Zij zal op maandag en dinsdag bij de PSZ

en de BSO Weidehommels  stage komen lopen. Wat leuk is, is dat Melissa een

oud-leerling is van De Eglantier☺
Welkom Melissa!

Oproep oudercommissie

Wij zoeken nog ouders voor onze oudercommissie. Vindt u het leuk om een keer

te kijken wat het inhoudt,  sluit dan gerust een keer aan☺. U kunt dan een mail

sturen naar: oceglantier@kinderopvangmorgen.nl

Hopelijk tot snel!

Nieuwe medewerkers stellen zich voor

Hallo Allemaal,

Mijn naam is Ciska, ik ben 24 jaar oud en ik kom

gezellig het team van de opvang versterken!

Ik kijk hier zeker naar uit, aangezien ik graag met

kinderen werk. Kinderen zijn lekker onbevangen,

eerlijk en fantasierijk, waardoor geen één dag

hetzelfde is en dat vind ik er zo tof aan!

Mijn vrienden en familie noemen mij altijd een

“mixture of all trades” dat wil zeggen dat ik van veel

markten thuis ben. Ik ben zelf erg creatief en

muzikaal ingesteld maar, ik vind het ook onwijs leuk

om sportief bezig te zijn. Ik wil zeker van deze eigenschappen gebruik maken om

voor de kinderen leuke, creatieve en sportieve middagen op de BSO te creëren :)
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Hallo allemaal,

Mijn naam is Daan Korstanje

Ik begin vanaf dit schooljaar als IKC

medewerker bij uw kind(eren) op school.

Ik ben 19 jaar oud en in mijn vrije tijd ga

ik graag reizen of naar het strand.

Verder houd ik erg van muziek en

sporten. 

Ik woon zelf nog gezellig bij mijn ouders

in Den Haag. Samen met mijn hondje

Nola. 

Ik heb erg veel zin in het komende jaar.

Groetjes 

Meester

Daan

 

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 nieuwe kinderen  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

bij het gekleurde hekje afscheid van uw kind. De kinderen komen

alleen het schoolplein op/ gaan alleen de school in. Er staat een

leerkracht/ onderwijsassistent buiten om de kinderen te begeleiden.

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 groepsleerkracht.



Luizencontrole

Na iedere vakantie worden de haren van de kinderen door een

groepje ouders gecontroleerd op hoofdluis. Vanwege de Corona

maatregelen gebeurt dit nog niet na de zomervakantie. Dit zult

u zelf thuis moeten doen. Ook als het wel weer op school

gebeurt, is het aan te raden dat u daarnaast zelf ook de haren

van uw kind 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 sinds afgelopen jaar voor

de Antoon Coolenlaan een inrijverbod geldt op ma t/m vr 08:15 –

08:45 en 14:45 – 15:15, 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. Wanneer u uw kind brengt/

haalt, wilt u dan niet roken op onze pleinen. Nu, met Corona en

alle maatregelen is de situaties anders dan anders. Toch

zouden we het fijn vinden als u ook op de ophaal plek/ breng

plek niet rookt. Zo houden we het gezond voor alle kinderen

en geven we het goede voorbeeld.



Nieuwe medewerkers stellen zich voor

Juf Christine is niet helemaal nieuw bij ons op school. Afgelopen schooljaar is ze

op ons IB-gebouw komen werken. Nu gaat ze op donderdag in groep A en op

vrijdag in groep 3/4 bij onze RH-gebouwen werken.



Juf Petra is ook niet helemaal een nieuw gezicht. Eind vorig schooljaar was zij

bij ons als invaller. Dit schooljaar komt ze ons team versterken als

onderwijsassistent.

Hallo allemaal!

Via deze nieuwsbrief wil ik me graag even voorstellen.

Mijn naam is Petra van Leeuwen. Ik ben getrouwd met

Paul en heb twee dochters, Femke en Lieke. Vanaf maart

ben ik als onderwijsassistente werkzaam bij De

Eglantier. Eerst werkte ik bij de groepen 3 en 3/4.

Daarna ben ik overgestapt naar groep C. Vanaf dit

schooljaar werk ik op dinsdag, woensdag en donderdag

bij de kleutergroepen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk

om te wandelen, te sporten en dingen te ondernemen met

mijn gezin.

En we verwelkomen ook deze nieuwe mensen

Ik ben Evelien de Fijter en met ingang van dit schooljaar

werkzaam als leerkracht ondersteuner op De Eglantier. Je

kunt mij  door de hele school tegenkomen. Ik hou van de

natuur, knutselen, lezen, escape rooms, geocachen en nog

veel meer. Wil je meer over mij weten, vraag het dan

gerust.

Hallo allemaal,

Mijn naam is Cynthia Wiegmann en het komende schooljaar

zal ik op woensdag en donderdag lesgeven aan groep 3. Ik

ben 41 jaar en ik woon samen met mijn vriend Rinus en 2

dochters Iris (5) en Liv (3) in Berkel en Rodenrijs. Ik houd

heel erg van lezen, Zumba, films kijken en reizen.

Ik heb veel zin in het komende schooljaar en om  u allemaal



te ontmoeten.

Groeten,

Juf Cynthia

Hallo allemaal!

Mijn naam is Amber Vonck. Vorig jaar heb ik mijn diploma gehaald, en dit jaar

start ik op De Eglantier! Op dinsdag en woensdag bied ik ondersteuning aan groep

7/8 en 8, en op donderdag en vrijdag sta ik voor groep 8.

Mijn hobby's zijn appeltaarten bakken, gewichtheffen in de sportschool en

fantasie boeken lezen. Verder houd ik van creatief bezig zijn, dus hopelijk kan ik

met mijn klassen leuke culturele activiteiten gaan doen!

Tot ziens in het IB-gebouw!

Nieuwe Juf in groep 4

Hallo lieve lezers van de nieuwsbrief! Mijn naam is

Patricia en ik ben dit schooljaar samen met juf Louise de

juf van groep 4. Ik kom helemaal uit Rotterdam ☺
Momenteel volg ik ook nog 1 dag per week het laatste

studiejaar van de PABO en ik heb het druk met mijn

andere parttime baan: tante zijn van een pasgeboren

neefje! Ik heb heel veel zin om deze leuke school en alle

kinderen (maar vooral de kinderen in De Club Van Groep

4!) te leren kennen. Ook kijk ik er natuurlijk enorm naar

uit kennis te maken met alle ouders van de kinderen in

groep 4!



Laten we er allemaal wat moois van maken..! Ik zal nog veel kunnen leren en kijk

er naar uit om alles wat bij het lesgeven op De Eglantier hoort op te nemen en

samen aan de slag te gaan.

Juf Patricia

Groep 4

Vakanties, studiedagen en marge(mid)dagen

In de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar stond een aantal data niet goed

weergegeven.

Hieronder vindt u het goede rooster met alle data.

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021

Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022

Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m

04-03-2022

Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022

Zomervakantie 11-07-2022 t/m 19-08-2022

Goede Vrijdag 15-04-2022

Tweede Paasdag 18-04-2022

Koningsdag 27-04-2022

Bevrijdingsdag 05-05-2022

Hemelvaart 26-05-2021 t/m 27-05-2022

Tweede Pinksterdag 06-06-2022

Studiedagen schooljaar 2021-2022

Maandag 4 oktober

Vrijdag 26 november

Woensdag 26 januari

Donderdag 24 maart, moet vrijdag 25 maart

zijn

Donderdag 7 april, gaat niet door

Donderdag 21 april (team gaat naar Stockholm)

Vrijdag 22 april (team gaat naar Stockholm)

Woensdag 22 juni

Marge (mid)dagen schooljaar 2021-2022

Vrijdagmiddag 15 oktober

Vrijdagmiddag 3 december

Vrijdagmiddag 24 december

Vrijdagmiddag 25 februari

Vrijdag 8 juli, wanneer er iemand van het koninklijk huis overlijdt, zijn wij

genoodzaakt deze dag te gebruiken voor de uitvaart.


