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Activiteitenoverzicht

Datum Groep Activiteit Tijd

22-04 A t/m 8 Studiedag gaat niet

door

Alle kinderen naar

school

23-04 A t/m 8 Studiedag gaat niet

door, kinderen om

12:00 vrij

12:00 school

gesloten (opvang

open)

26-04 t/m 07-05 A t/m 8 Meivakantie Opvang open, behalve

27-04

09-05 Moederdag

10-05 At/m 8 School begint weer

13 en 14-05 A t/m 8 Hemelvaartsdag/ vrij School gesloten/

opvang alleen vrijdag

open

24-05 A t/m 8 Tweede Pinksterdag School en opvang

gesloten
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Nieuwe leerlingen

Naam Groep

Maes gr. A

Vaidehi gr. B

Maya gr. B

Dawid gr. D

Proneel gr. 3/4

Zofia gr. 5/6

Mededelingen

Opvang

KDV

JUST MARRIED

Onze pedagogisch medewerker Femke is maandag 13

maart 2021 in het huwelijksbootje gestapt met haar

grote liefde Joep. We wensen Femke en Joep veel

geluk in de liefde!

BSO

Knutselen met Keien

Wij hebben van Hoveniers - en Klusbedrijf Ed mooie keien

gekregen waar we een super leuke knutselactiviteit mee

hebben gedaan. We hebben met de kinderen van de BSO

tijdens de studiedag lieveheersbeestjes gemaakt van deze

keien. Wij willen vanuit hier Ed bedanken voor de keien.

We gaan er leuke plekjes voor zoeken om het buiten een

beetje op te vrolijken.



Stripboeken gezocht

Op het IB gebouw lezen de kinderen ontzettend graag stripboeken

in hun vrije tijd. Niet alleen onder schooltijd worden de stripboeken

gelezen, ook de kinderen van de BSO vinden het heerlijk om een

stripboek te lezen. Heeft u thuis nog stripboeken die niet gelezen

worden? Wij zijn er ontzettend blij mee! U kunt deze afgeven op

school, alvast ontzettend bedankt.

De bank in de aula

Onze mooie rode bank die in de aula staat is helaas kapot. We zijn daarom op

zoek naar iemand die deze bank voor ons

zou kunnen maken. Het zou natuurlijk ook

geweldig zijn als u nog een oude bank thuis

heeft staan die wij hier in de aula zouden

kunnen neerzetten. Heeft u een mooie

oude bank over? Dan zouden wij die graag

willen zien. U kunt een email sturen naar:

s.rietveld@eglantierdelft.nl

Onderwijs

Lente

Het is volop lente in de school.

We hebben lentebloemen in de klas gehaald

en gekeken en gemeten  hoe snel de bloemen

groeien. Ook hebben we bonen, tuinkers en

zonnebloemzaadjes geplant. We zagen dat

er worteltjes aan groeien en ook hebben we

gezien hoe de

bonen open

gaan en dat er

een piepklein

plantje

uitkomt, dat vervolgens heel snel groeit.

We leren over de levenscycli van de vlinder, de kip

en de kikker. En wat is er mooier om dit in het echt

te kunnen aanschouwen. Daarom liggen er in onze

broedmachines weer eieren van de kip, hebben we

kikkerdril in het aquarium en eitjes, rupsen en



poppen in de vlinderkast. We zijn vooral benieuwd hoeveel kuikens er dit jaar

weer uit zullen komen.

Reminder

De studiedag op donderdag 22 april gaat niet door. De kinderen gaan gewoon

naar school.

Op vrijdag 23 april gaat de studiedag ook niet door. Deze dag is er wel een

margemiddag. De kinderen gaan tot 12:00u naar school. In de middag zijn ze vrij.

Daarna begint meteen de meivakantie. We verwachten de kinderen weer op

maandag 10 mei op school.

Sportdag

Op woensdag 19 mei staat de sportdag gepland. Deze gaat

i.v.m. de corona maatregelen niet

door.

We gaan na de meivakantie met de

hele school werken aan het IPC

thema “De Olympische Spelen”.

Hierbij gaan we wel extra sportactiviteiten doen.

Sportkleding/ -attributen  gevraagd

Na de meivakantie gaan we starten aan ons nieuwe thema

”De Olympische spelen”. Wie heeft er thuis oude

bruikbare sportkleding, sportattributen voor ons?

Denk aan sportschoenen (voetbalschoenen, gymschoenen,

paardrijlaarzen, ballerina's...) sportkleding (een judopak,

zwempak, voetbalshirts...) sportattributen....

Heeft u iets, geef het mee aan uw kind. Hier kunnen we in

de kleutergroepen veel leuke en leerzame activiteiten mee doen.

Beoefent u zelf een bepaalde sport en wilt en kunt u hier iets over vertellen/

laten zien? Dan zouden we dat ook leuk vinden. We moeten wel rekening houden

met alle corona maatregelen en de bubbels waar we in zitten. Het kan zijn dat we

buiten iets organiseren of misschien kunt u iets vertellen via videobellen, een

filmpje maken, etc. Bent u of kent u een (Olympische) sporter? Meldt u zich dan

aan bij Paula Dinger p.dinger@eglantierdelft.nl
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Zonnebloemen

Bij wie steekt de zonnebloem al boven de

aarde uit? Wie heeft er al een stokje, zodat

de bloem niet kan breken, in de aarde staan?

Wij, Vrienden Van de Eglantier, zijn benieuwd

wie er op woensdag 12 mei de hoogste

zonnebloem heeft laten groeien.

Wij hebben gehoord uit betrouwbare bronnen

dat praten tegen planten helpt.

En...dat koeienmest ook wonderen doet om het groeiproces te bevorderen.

Wij zijn benieuwd.

Tot hoogste zonnebloem,

De Vrienden Van de Eglantier

Pittenzakken

Welke ouder, opa, oma....wil voor de kleutergroepen

nieuwe pittenzakken maken?

Een vrolijk lapje stof met pitten/ bonen erin.

Deze pittenzakken gebruiken wij namelijk heel erg veel

tijdens de gym- en spellessen.

Vorige week hadden wij ineens heel veel rijst in de

gymzaal liggen.

Oef....er waren ineens een aantal pittenzakken

gesneuveld tijdens de gym met onze mik- en gooiles.

Tijd dus voor nieuwe pittenzakken.

Wie heeft er tijd en zin om nieuwe pittenzakken te maken?

Neem contact op met juf Linde via de mail l.ras@eglantierdelft.nl






