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Activiteitenoverzicht

Datum Groep Activiteit Tijd

14 t/m 25-06 gr. 3 t/m 8 Citoweken

18-06 Nieuwsbrief 12

20-06 Vaderdag

22-06 gr. 7 Ouderavond

werkweek (online)

23-06 Studiedag, alle

kinderen vrij

School gesloten,

opvang open

Nieuwe leerlingen

Naam Groep

Giovanni gr. A

Pien gr. C

Tara gr. B

Furkan gr. B

mailto:directie@eglantierdelft.nl


Taleen gr. C

Yessi gr. D

Daan gr. B

Umay gr. C

Opvang-/ schoolverlaters

Naam Groep

Trey gr. 5

Lizzy gr. 7

Familiebericht

Hoera, Dawid uit groep D heeft een broertje gekregen

Gefeliciteerd!

Niet één maar twee baby’s zijn er op komst bij het

kinderdagverblijf.

Pedagogisch medewerkers Femke en Carmen zijn in verwachting.

Wat een geweldig nieuws. Femke is uitgerekend in oktober, Carmen

is uitgerekend in november. Beide dames wensen wij veel geluk toe!

Mededelingen

Opvang

Meivakantie

De meivakantie was weer een groot succes op de

Buitenschoolse opvang. We hadden een drukke

planning met super veel leuke activiteiten.



We hadden o.a. van de brandweer een informatieve tas  gekregen met allerlei

spullen die de brandweer gebruikt.

Daarna hebben we alle informatie gebruikt om op een

veilige manier vuur te maken. Op dit vuur hebben we zelf  broodjes gebakken.

Dat lukte en smaakte goed.

We hebben we een Songfestival middag gehouden waarbij alle

kinderen vlaggen hebben gemaakt, die we ophingen bij het

podium. Hierna mochten de kinderen optreden en hebben we

muziek gemaakt met  de muziekinstrumenten. De kinderen

werden  getrakteerd op zelfgebakken pannenkoeken, gebakken

door de grotere kinderen van de BSO. Het was een

super groot succes.

Olympische Spelen

Deze week zijn de Olympische Spelen begonnen op IKC De

Eglantier. Iedere klas heeft een eigen vlag gemaakt en

deze hebben de kinderen aan elkaar gepresenteerd bij de

feestelijke opening. De aankomende weken zullen daarom

ook in het teken staan van sporten.

Gezocht

Wij zijn opzoek naar nieuwe leden voor de OC (oudercommissie). Lijkt het u leuk

om deel te  nemen aan de OC of een keer deel te nemen aan een OC vergadering

dan bent u van harte  welkom! U kunt een mail sturen naar de OC Eglantier

oceglantier@kinderopvang-plein.nl

Wij horen het graag!

Hieronder stellen de ouders van de OC zich even voor!

Hallo allemaal!

Mijn naam is Renske de Jong. Moeder van Julius (VSO, BSO), Eleanor-Rose

(KDV) en Remus  (KDV). Ik ben 31 jaar, geboren en getogen te Delft. Ik geef

inmiddels 8 jaar geschiedenisles op het  Voortgezet Onderwijs en ben daarnaast

ondersteuningscoördinator.

Leuk dat onze opvang nu ook een oudercommissie opricht! Het is belangrijk als

ouders ook  betrokken zijn. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij. Ik kijk er

naar uit om de ideeën van  andere ouders te horen of te zien verschijnen in de

inbox!



Groeten Renske

____________________________________________________________

Hallo allemaal!

Mijn naam is Vikash Mohan. Ik ben de vader van Neel en Ray (VSO, BSO). Samen

met mijn vrouw  Raquel woon ik in Delft. In het dagelijks leven ben ik werkzaam

bij Rijkswaterstaat. Ik voetbal  graag en ben daarnaast ook graag in beweging

met de kinderen. Omdat mijn beide jongens naar de SRK gaan, vind ik het

belangrijk om mee te kunnen denken en praten over de organisatie. De

oudercommissie is voor mij een ideale manier om betrokken te zijn.

Gr Vikash

____________________________________________________________

Hello,

I am Snehal Patil currently living in Delft with my husband Narendra and two

children Trisha and Aashay (VSO, BSO). I work at Janssen biologics, Leiden. I

am keen on providing a balanced environment for our children to develop. That's

what drives me to be part of the parental  commission (Ouder-commissie/OC)

for SRK, De Eglantier location. In this role, I will be  responsible for giving

advice to SRK on behalf of parents together with other members of parental

commission (OC). 

Snehal

Onderwijs

IPC thema ‘De Olympische Spelen’

Maandag 17 mei zijn we

gestart met het thema ‘De

Olympische Spelen’. Dit

thema doen we met de hele

IKC.

Alle kinderen en leerkrachten kwamen

die dag sportief gekleed naar de opening

van ons thema (onze IKC Olympische

Spelen).

Alle klassen hebben een vlag gepresenteerd die ze zelf gemaakt hadden en we

hebben ons even opgewarmd op een sportief muziekje.

We hopen op leerzame en sportieve weken!

Klik op onderstaande link of plaatje en zie de video-impressie.



https://youtu.be/cjiM8Kmyv8o

Juf Linde 60 jaar

Zondag 16 mei was de verjaardag van Juf Linde.

Maandag 17 mei was de school versierd én werd de juf in het zonnetje gezet.

Ze kreeg van alle collega's

persoonlijke cadeautjes in

een grote mand. De

kinderen hebben uiteraard

voor haar gezongen en juf

Linde heeft getrakteerd in

de klas.

https://youtu.be/cjiM8Kmyv8o
https://youtu.be/cjiM8Kmyv8o


Pittenzakken

Een tijdje geleden stond er een oproep in onze nieuwsbrief om

pittenzakken te naaien voor de kleuters.

Een aantal ouders heeft hierop gereageerd en wat hebben we mooie

pittenzakken gekregen. We hebben er nu weer genoeg om met de

hele klas leuke en leerzame spelletjes mee te doen.

Allemaal hartelijk bedankt!

We hopen in de toekomst weer op zulke enthousiaste reacties.

Gezocht

Om het samenspel tijdens het buitenspelen te stimuleren zijn we bij

de kleuters op zoek naar oude lakens, dekbedovertrekken,

fleecedekens. Hiermee kunnen de kinderen tenten bouwen.

Wie heeft de grootste zonnebloem?

Hiep hiep hoera !

Julius uit groep D heeft de grootste zonnebloem,

namelijk 104 cm hoog.

En... inmiddels zal deze nog wel groter zijn geworden.

Knap hoor!

Je prijs is onderweg, Julius. Zodra deze binnen is,

komt deze naar je toe.

De prijs, een Engels

prentenboek, is natuurlijk

besteld via SponsorKliks. U

denkt daar toch  zeker

ook aan?!

Dit gaat heel gemakkelijk. U gaat naar SponsorKliks.

Zoekt De Vrienden Van de Eglantier op en bestel zo

bij de desbetreffende winkel uw artikel.



Wij krijgen, als u dit doet, hier een klein bedrag van en u begrijpt het al: alle

kleine beetjes helpen. Hoe meer hoe beter!

Van dit geld willen we binnenkort een aantal Engelse boeken kopen voor onze

Engelse bibliotheek.

U kunt natuurlijk ook, als u dit wilt, een bedrag sponsoren op rekeningnummer

NL92 RABO 0300 5837 45 t.n.v. Stichting Vrienden Van De Eglantier Voorhof.

Namens de Vrienden Van de Eglantier,

Yvonne den Haan, Wido Quist en Linde Ras

Schooljudo

Schooljudo komt er weer aan, en daar hebben we natuurlijk allemaal heel veel zin

in! De groepen 1 t/m 8 krijgen 4 keer een les judo van Lars Gouweleeuw. We

starten komende week. Groep 3 t/m 8 op maandag en dinsdag. Groep 1 en 2

starten op vrijdag 11 juni.

De gedachte van schooljudo is weerbaarheid, vertrouwen en samenwerken.

Het thema van dit jaar is: Respect.

Waar denk jij aan bij respect?

Denk alvast aan de volgende onderwerpen:

- Gelijk maar toch anders

- Respect voor je omgeving

- Respect voor jezelf

- Behandel de ander zoals jij ook behandeld wil worden

Veel plezier!



Maatje op afstand

Om het lezen na de lockdown periode een boost te geven is een aantal kinderen

van onze school  gekoppeld aan een zogenaamd "maatje op afstand". Dit is een

ABN AMRO vrijwilliger die 5 tot 6 weken lang 1x per week online contact heeft

met een kind uit groep 3 t/m 6. Ze besteden samen, 1 op 1, aandacht aan een

leesboek dat het kind zelf heeft uitgekozen. Daarnaast draagt het online

contact bij aan het geloof in eigen kunnen en

het vergroten van de belevingswereld van het

kind.

Een van de vrijwilligers is de CEO van de bank:

Robert Swaak. Wadie uit groep 4 leest met hem

en is enorm trots en enthousiast dat hij mag

lezen met "de baas van de bank".

Dit is wat Robert Swaak er zelf over zegt:

“Na een week van meetings met klanten, teams en toezichthouders, dook ik

vanmiddag weer met mijn leesmaatje Wadie in het boek Monsters in de school.
In coronatijd hebben veel kinderen onvoldoende kunnen oefenen. Driehonderd

kinderen verspreid over tien basisscholen lezen ieder wekelijks een extra uurtje

met een collega van de bank. Lezen heeft mij altijd geholpen om de wereld en

mezelf te ontdekken. Nog altijd lees ik veel, voornamelijk voor mijn werk, maar

de ontspanning via lezen vind ik toch vooral in de stapel die ik meeneem op

vakantie. Mijn leesuurtje op vrijdag met Wadie is voor mij een moment van even

loslaten. Waar ik ook altijd naar uitkijk, is hoe Wadie vertelt over zijn week en

wat hem bezighoudt. Creëert voor mij een mooi perspectief aan het einde van de

week.”

Engelse yogalessen

De kleuters hebben een aantal Engelse yogalessen

gekregen van juf Merel van 100 uur Engels. Ze had

de lessen aangepast aan het thema ‘De Olympische

Spelen’. De kinderen hebben wat eenvoudige yoga

oefeningen geleerd en genoten van de lessen.

Afval scheiden

Scheiden jullie thuis het afval? Nemen jullie vaak de fiets in plaats van de auto?

Besparen jullie thuis energie?

Doe dan mee met de fotowedstrijd van 015Duurzaam.nl en maak kans op leuke

prijzen.



Voorzichtig op pad met de Delftpas!

Met de Delftpas beleeft u meer voor minder geld. Dat zijn nog eens leuke dingen

om naar uit te kijken. Wilt u op de hoogte blijven van de leukste uitjes? Meld u

aan voor de nieuwsbrief of kijk direct op www.rotterdampas.nl voor de actuele

situatie.

Bijna alle buiten activiteiten mogen weer. Er moet wel vooraf een tijdslot

gereserveerd worden en de canal hopper mag je alleen per huishouden huren. Een

DOK abonnement kan altijd.

Een aantal voorbeelden vind je in de bijlage.

http://www.rotterdampas.nl/


VOORZICHTIG OP PAD MET DE DELFTPAS

Outdoor Valley

1X 25% KORTING OP KANO-, STEP-, SUP- OF
MOUNTAINBIKEHUUR

Voel je de adrenaline? Je verlegt je eigen grenzen. Het zweet staat op je voorhoofd
en morgen heb je spierpijn. Opgeven is geen optie. Jij kunt dit!

VAN > VOOR
€ 13,- > € 9,75(bijv.)

WAAR Hoeksekade 141
2661 JL Bergschenhoek
Routebeschrijving

INFO http://www.outdoorvalley.nl/rotterdampas2021
010-5221380

DUUR VAN DE
ACTIE

Deze actie is geldig van 1 maart 2021 t/m 28
februari 2022

https://www.google.nl/maps/dir/Hoeksekade+141+2661+JL+Bergschenhoek
http://www.outdoorvalley.nl/rotterdampas2021


Botanische tuin Delft

ONBEPERKT GRATIS ENTREE

Technische gewassen, een arboretum, een thematuin, kassen met bijzondere
gewassen, een speelhuis en een blote voetenpad; jij bent even helemaal weg!

VAN > VOOR
€ 6,- > € 0,-(bijv. volw.)

WAAR Poortlandplein 6
2628 BM Delft
Routebeschrijving

INFO https://www.tudelft.nl/botanische-tuin
015-2782356

DUUR VAN DE ACTIE Deze actie is geldig van 1 maart 2021
t/m 28 februari 2022

https://www.google.nl/maps/dir/Poortlandplein+6+2628+BM+Delft
https://www.tudelft.nl/botanische-tuin


Canal Hopper Delft

ONBEPERKT 25% KORTING OP DE
FLUISTERSLOEP

Je vaart onder lage bruggetjes door en langs oude VOC-panden. Zijn we in de
hoofdstad? Nee hoor, veel dichter bij huis. En het is er een stuk rustiger.

VAN > VOOR
€ 42,50 > € 31,85

WAAR Hooikade 13
2627 AB Delft
Routebeschrijving

RESERVEREN http://www.canalhopperdelft.nl
06-22992795

LET OP max. 4 p. uit 1 huishouden p. sloep

DUUR VAN DE ACTIE Deze actie is geldig van 1 maart 2021
t/m 28 februari 2022

https://www.google.nl/maps/dir/Hooikade+13+2627+AB+Delft
http://www.canalhopperdelft.nl/


DIERGAARDE BLIJDORP

Diergaarde Blijdorp

1X VOOR € 5,- ENTREE OF 1X 50% KORTING OP
EEN ABONNEMENT

Een reis om de wereld in een dag? Ambitieus! Maar je selfies met de olifant,
prairiehond, poolvos, zeeschildpad én haai zijn het bewijs dat het is gelukt!

1X VOOR € 5,- ENTREE

VAN > VOOR€ 24,50 > € 5,-(bijv. volw. )
OF
1X 50% KORTING OP EEN ABONNEMENT

VAN > VOOR€ 83,- > € 41,50(bijv. abonnement volw. )

WAAR Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Routebeschrijving

RESERVEREN https://www.diergaardeblijdorp.nl/koop-ti
ckets

INFO 0900-1857

DUUR VAN DE ACTIE Deze actie is geldig van 1 maart 2021
t/m 28 februari 2022

https://www.google.nl/maps/dir/Blijdorplaan+8+3041+JG+Rotterdam
https://www.diergaardeblijdorp.nl/koop-tickets
https://www.diergaardeblijdorp.nl/koop-tickets


Oranjefestival bij DHC


