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Nieuwsbrief 3 
schooljaar 2019-2020 - 11 oktober 2019 

 

Activiteitenoverzicht 

 

Datum  Groep  Activiteit  Tijd 

14-10  5, 5/6  Oefenen fietsen naar 

het zwembad (fietsen 

mee) 

 

16-10    Koffieochtend RH 

919 

 

18-10  A t/m 8  Margemiddag (alle 

kinderen om 12.00 

vrij, opvang wel open) 

Vanaf 12.00 school 

gesloten 

21-10 t/m 25-10  A t/m 8  Herfstvakantie 

(opvang wel open) 

 

27-10    start Wintertijd   

28-10  A t/m 8  Nep waxine lichtje 

mee (naam erop) 

 

29-10  A t/m 8  Divali (mooie kleren 

aan, gesneden fruit 

mee) 

 

30-10  A t/m 8  Luizencontrole   

04 en 05-11  3 t/m 8  Dansles   

06-11    Koffieochtend RH 

919 

 

06-11  8  Videofilm werkweek  19.00 

08-11    Nieuwsbrief 4   

08-11    Week van de 

mediawijsheid 
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11-11    Start 

sinterklaasjournaal 

 

11-11    St. Maarten   

14-11  7/8, 8  Kijkles Swim2Play  9.30-10.30: gr. 7/8 

10.30-11.30: gr. 8 

Verjaardagen  

 

Datum  Naam  Groep 

11-10  Lana 

Yusuf 

gr. 4 

gr. 6 

13-10  Denice  gr. 8 

14-10  Iris  gr. 3 

15-10  Nikki  gr. 5/6 

17-10  Ayse  gr. 3 

20-10  Esila  gr. 4 

21-10  Isabella 

Sofia 

gr. 5/6 

gr. 8 

25-10  Lucas  gr. D 

27-10  Timo 

Rama 

gr. 3/4 

gr. 6 

28-10  Billy 

Maraam 

gr. 4 

gr. 5/6 

29-10  Inigo  gr. 4 

31-10  Rob 

Janna 

gr. 3/4 

gr. 4 

02-11  Julian  gr. 5 

05-11  Raevano  gr. 4 

06-11  Kenneth  gr. 7/8 

 

 

 

 

 

 



Mededelingen 

 

Internationaal feest: Divali 

Ieder schooljaar besteden we aandacht aan een internationaal feest. In het 

verleden waren dat St. Patrick’s day, Chinees Nieuwjaar en Noroez. 

Dit schooljaar hebben we voor het feest Divali gekozen. 

Divali, ook wel lichtjesfeest, is een van de belangrijkste feesten in het 

hindoeïsme en vindt zijn oorsprong in India. Divali is een vrolijk feest en wordt 

vaak gevierd in gezinsverband. Het is een feest voor iedereen, voor jong en oud, 

man en vrouw, arm en rijk. Divali wordt gevierd om het licht te verwelkomen in 

het leven. Licht wordt namelijk altijd geassocieerd met succes en hoop. 

Er wordt gevierd dat het licht het duister overwint. Daardoor komt er geluk en 

voorspoed. 

Dit jaar willen we Divali vieren door het volgende te doen: 

 

Wanneer?  Wat? 

In de week van maandag 

14 oktober - vrijdag 18 

oktober 

Er wordt in alle groepen een Powerpoint met 

informatie over Divali getoond en de kinderen 

maken dya’s (bakje van klei). Zij gaan deze 

versieren met verf/glitters/kraaltjes. 

 

Maandag 28 oktober  Wij verzoeken alle kinderen een nep theelichtje 

mee te nemen! Graag met naam erop.  

U mag er ook ( graag zelfs…) 

méér meegeven! Met de naam er op 

Dinsdag 29 oktober  -Alle kinderen komen in mooie/sierlijke kleding 

naar school.  

-Op het plein staan hindoestaanse ouders in 

traditionele kleding met brandende sterretjes. 

In de klas wordt muziek afgespeeld 

-Iedereen neemt 1 stuks gesneden fruit mee. ( 

 



druiven/ een appel of peer in stukjes/ geschilde 

sinaasappel of mandarijn in partjes/ frambozen, 

bessen, aardbeien etc)  

De leerkracht maakt daar één grote fruitsalade 

van die door alle kinderen wordt gegeten 

-De kinderen worden in de klas verwelkomd met 

lichtjes op de drempel & vensterbank. Gezamenlijk 

wordt er met elkaar fruitsalade gegeten en 

filmpjes gekeken. 

 

Kerstmusical 

Kerstmusical De Sneeuwkoningin 

Nog 10 weken..... dan voeren de leerkrachten en andere 

medewerkers van De Eglantier voor de leerlingen en hun 

ouders een prachtige en grappige kerstmusical op! 

Zet alvast in uw agenda: maandagmiddag 16 december 

voor de jongste leerlingen en ouders, maandagavond voor 

de oudere leerlingen en ouders! 

En er zijn heerlijke hapjes, mooie prijzen van de 

loterij.... 

In verband met de musical is er deze middag geen les, de 

kinderen zijn om 12.00 vrij. 

 

Werkweek 

Groep 8 en de ouders van die kinderen 

zijn woensdag 6 november van harte 

welkom op de videoavond: een uur lang 

herbeleven van de werkweek. Aanvang: 

19 uur.  

De film is na afloop te koop. 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijving broertjes en zusjes 

Heeft u een kind bij ons op school en wilt u de broertje(s) en zusje(s) ook 

inschrijven? Dit kan vanaf 2 jaar. Wij raden u aan dit ook te doen, omdat anders 

de wachtlijst misschien vol is en u het risico loopt dat u uw kinderen op 

verschillende scholen hebt. U kunt een e=mail sturen naar de directie op het 

volgende e-mail adres: directie@eglantierdelft.nl 

 

Studiedag 

Afgelopen woensdag hebben we een studiedag gehad. We hebben met de 

kleuterleerkrachten ons verder verdiept in de observatielijsten, we hebben het 

afgelopen ipc thema geëvalueerd en een start gemaakt met de voorbereiding van 

het nieuwe ipc thema, de zorgstructuur is besproken, het werken met Snappet is 
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geëvalueerd en we hebben de nieuwe opzet van de 

kennismakingsgesprekken besproken en geëvalueerd. Het was 

een volle, maar nuttige dag. 

 

Schoolfotograaf 

Zoals u weet is de schoolfotograaf deze week niet geweest 

vanwege ziekte. Er is een nieuwe datum afgesproken. Hij komt 

nu op donderdag 28 november. 

 


