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Activiteitenoverzicht
Datum

Groep

21-11

Activiteit

Tijd

Sint in Delft

www.sinterklaasdelft.
nl

23-11

7/8, 8

Bezoek Grotius

24-11

KDV/ PSZ

Fotograaf

25-11

A t/m 8

Schoen zetten

27-11

A t/m 8

Studiedag, alle lln.
vrij, opvang wel open

02-12

5 t/m 8

Tentoonstelling
surprises

03-12

KDV/PSZ

Sinterklaasviering

04-12

A t/m 8
PSZ

Sinterklaasfeest,
leerlingen om 12.00
vrij

07-12

A t/m 4

Sinterklaascadeau
mee

11-12

School gesloten

12.00 school gesloten,
opvang wel open. Sint
viering op de BSO

Nieuwsbrief 6

14 en 15-12

A t/m 8

Kerststukjes maken

Nog onbekend

A t/m 8

Kerstviering

Nog onbekend

18-12

A t/m 8

Margemiddag, school
om 12.00 dicht,
kinderen vrij

!2.00 school gesloten
(opvang wel open)

21-12 t/m 01-01

A t/m 8

Kerstvakantie, school
gesloten

Opvang wel open,
maar niet op 25-12 en
01-01

Nieuwe leerlingen
Naam

Groep

Aaron

gr. C

Rachel

PSZ

Vaidehi

PSZ

Somaya

PSZ

Schoolverlaters

Alvinn uit groep D is verhuisd. Veel plezier op je nieuwe school.

Mededelingen
Opvang
Sinterklaasviering
Op al onze opvang groepen vieren we natuurlijk ook dit jaar
weer sinterklaas! We hebben er super veel zin in.
KDV: W
 e zijn begonnen met het thema ‘sinterklaas’. Op
woensdag 25 november mogen de kinderen net als in
onderwijs hun schoentje zetten! Op het kdv vieren we
donderdag 3 december sinterklaasfeest. In verband met de
corona maatregelen mogen er helaas geen extra kinderen
komen, maar we maken er een heel leuke viering van.
PSZ: Ook op de peutergroep zijn we vorige week begonnen
met het thema ‘sinterklaas’ met onze methode speelplezier. Op woensdag 25 november
mogen de kinderen net als in onderwijs hun schoentje zetten! We vieren donderdag 3 en
vrijdag 4 december het sinterklaasfeest.
BSO: Op de BSO hebben we op vrijdag 4 december een margemiddag. Dat betekent dat
de kinderen al vanaf 12.00u gezellig naar de BSO toe komen. We gaan spelletjes doen,
kruidnoten bakken en wie weet heeft de sint wel een cadeau gebracht…
Beschikbaarheid
KDV: O
 p ons KDV voor kinderen 0-4 jaar hebben we nog plek! Wees er wel snel bij want
de dinsdag en donderdag lopen snel vol. Aanmelden kan via de site.
PSZ: Op de peutergroep 2-4 jaar hebben we helaas een aanzienlijke wachtlijst. Het is
daarom belangrijk dat als u interesse heeft voor de peuteropvang voor uw jongste
kindje binnen ons IKC, dat u zich tijdig aanmeldt via de site.

Onderwijs
Regels m.b.t. Corona
Zoals u weet gaan de cijfers van de
coronabesmettingen de laatste tijd op en neer. De
laatste persconferentie was licht positief, maar wel
met een grote maar…. Een ding is zeker: we moeten
nog steeds voorzichtig zijn. We zien bij het
RH-gebouw de laatste tijd dat sommige kinderen door
meer dan één volwassene worden gebracht/ gehaald.
Om drukte te vermijden hebben we als regel dat er
maar één volwassene de kinderen komt brengen en halen. U zult dus moeten afspreken
wie het kind/ de kinderen brengt en haalt. Verder is het de bedoeling dat u na het
brengen/ halen meteen weer weggaat (niet voor de klaslokalen blijven staan) om grote
drukte te vermijden en andere ouders de gelegenheid te geven hun kinderen ook (veilig)
te kunnen brengen en te halen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat iedereen zo veilig
mogelijk naar school kan. Als op school bij een van de kinderen een besmetting wordt
vastgesteld, zullen ouders van de betreffende klas worden geïnformeerd. We nemen als
school contact op met de GGD en volgen de adviezen op die wij krijgen. Als de
besmetting is vastgesteld bij een van de huisgenoten, blijft ieder lid van dat huishouden
thuis en gaan zij 10 dagen in quarantaine. We zullen hierover andere ouders niet
informeren. Alleen wanneer uit bron- en contactonderzoek blijkt dat dit noodzakelijk is,
wordt contact opgenomen. Dit gebeurt dan door de betreffende ouder zelf.

Even voorstellen
Dear Parents,
Hello! My name is Christine Sabol and I will be taking
over Kseniya’s English classes while she goes on
maternity leave. Don’t worry! I have experience working
as an English teacher for 8 years in China, the United
States and here in the Netherlands. I am very excited
to get to know your child so that we can build a strong
relationship in the classroom. I have spent this week
observing Kseniya’s classes to ensure there is a smooth
transition after break.
A little background information about me, I grew up in
Colorado, USA, but love to travel! I enjoy taking my
travel experiences and bringing them into the classroom
for an open minded, global connection between students.
I live in Rotterdam now in a new home with my boyfriend and fluffy cat. I love to cook,
paint and take photographs.
I am very excited to be here at IKC Eglantier. I am looking forward to getting to know
you and your child in the upcoming months. We will have many wonderful experiences
and opportunities to learn and grow in the days ahead.
Please don’t hesitate to contact me with any questions or concerns.
Warmest regards,
Christine Sabol

Schoen zetten
Op woensdag 25 november gaan we weer onze schoen zetten. De kleuters
gebruiken hiervoor hun gymschoen die al op school staat. De kinderen uit de
groepen 3 t/m 8 moeten zelf even een schoen mee naar school nemen. Zoals u
misschien wel weet, komt die dag natuurlijk ook de rommelpiet langs (de
kinderen vermoeden dit misschien wel, maar weten van niets, dus niet
verklappen). I.v.m. corona is deze dag wel anders dan de voorgaande jaren. Omdat we
willen dat alle kinderen mee kunnen genieten van wat rommelpiet heeft gedaan, gaan we
met alle kinderen tegelijk naar binnen. Daarom ontvangen de leerkrachten van de
groepen 1 t/m 8 de kinderen deze keer buiten. Voor u werkt het hetzelfde als de andere
dagen. Bij de RH-gebouwen: Aan de overkant van de straat neemt u afscheid van uw
kind, uw kind steekt zelf over (uiteraard staan er leerkrachten op de straat om het
verkeer te regelen). Bij het IB-gebouw neemt u ook buiten het plein afscheid van uw
kind(eren). Uw kind loopt naar de leerkracht die buiten voor de school staat. Rond 8.25
gaan alle kinderen tegelijk naar binnen. Zorg dus dat uw kind op tijd is, zodat hij/ zij
niets mist van deze rommelpieten pret. In voorgaande jaren konden de ouders
meegenieten van de reacties van de kinderen via de ramen. U begrijpt vast dat we dat
dit jaar niet toe kunnen staan vanwege de drukte die dan ontstaat. We vragen u daarom
ook om net als de andere dagen afscheid te nemen van uw kind en weer verder te gaan.
Ga niet voor de ramen staan.
Sinterklaasfeest
Op vrijdag 4 december vieren wij het Sinterklaasfeest. I.v.m. corona
zal het deze dag wel een beetje anders verlopen dan voorgaande
jaren. De kinderen starten daarom gewoon allemaal op hun eigen
gebouw. En u neemt, zoals u inmiddels gewend bent, buiten bij de flat
afscheid van uw kind (RH-gebouwen) en bij het IB-gebouw neemt u
buiten het plein afscheid. De kinderen hoeven deze dag geen eten en
drinken mee te nemen. We hebben dit jaar voor ieder kind een pakje
drinken en voorverpakt strooigoed. De kinderen uit de groepen 1 t/m
4 mogen verkleed als sint of piet naar school komen. De school sluit
deze dag om 12.00u. In de middag zijn alle kinderen dus vrij. De
opvang is wel open. Geeft u dit zelf ook door aan bijvoorbeeld de
oppas of aan de opvang die uw kind komt halen. Op maandag 7 december mogen de
kinderen van groep 1 t/m 4 een sinterklaas cadeautje meenemen om te laten zien.

Kerststukjes
Op maandag en dinsdag 14 en 15 december gaan we kerststukjes
maken. De kinderen krijgen een bakje, een kaars, wat takjes en een
paar versieringen. Dit is echter een basis. Uw kind mag zelf nog
meer versiering meenemen om het kerststukje verder aan te
kleden. Heeft u een tuin en is deze wel aan een snoeibeurt toe?
Takken groen ter aanvulling zijn ook altijd welkom.

Juf Linde 40 jaar juf
Zoals u wellicht weet hebben we vorige week juf Linde verrast met een klein feestje.
Juf Linde is inmiddels 40 jaar juf en wat het nog meer bijzonder maakt: ze is 40 jaar
juf op dezelfde school! Het was een dag vol verrassingen. De dag begon met een
ontbijtje aan huis, op een versierde fiets naar school, langs het IB-gebouw waar alle
kinderen voor de ramen stonden te zwaaien en te zingen. Daarna door naar de twee
RH-gebouwen waar alle kleuters op de straat stonden. De kinderen van het
kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal stonden op het plein. Met vlaggetjes en muziek
werd ze welkom geheten. De ochtend stond bol van de leuke spelletjes en juf Linde werd
erg verwend met tekeningen en cadeautjes van de kleuters. Via de volgende link geven
we u een korte impressie van haar dag: https://youtu.be/gnOUdJJIHKo
Juf Linde zelf aan
het woord
Wat een feestelijke
dag heb ik gehad
vorige week
woensdag 11
november. Een dag
vol met verrassingen.
Ik ben super verwend
door de hele school:
leerlingen, ouders en
collega’s. Een dag om
nooit meer te
vergeten.
Dankjulliewel!
Juf Linde

In de herhaling: We hebben nog honing te koop
We hebben nog een aantal potten honing te koop. Heeft u
interesse? Stuur een bericht naar de directie:
directie@eglantierdelft.nl
De honing kost 4 euro per potje.

Gezocht
Heeft u nog schoenendozen (met losse deksels)? U kunt de mensen op
RH 917 hier heel blij mee maken.

Oproep: DOK wil graag in gesprek met de inwoners van Delft!
Ben jij tussen de 30 - 45 jaar oud, woon je in Delft en heb je
op maandag 30 november van 19.30 - 21.30 uur tijd voor een
online bijeenkomst? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken!
Wij weten dat COVID-19 een grote impact heeft op de
samenleving. Ineens ziet ons dagelijkse leven er heel anders
uit. Wij gaan graag met je in gesprek over hoe de bibliotheek
er ook in deze tijd voor jou kan zijn. Op dit moment zijn we
bezig met het ontwikkelen van onze online dienstverlening,
zodat we ook in gekke tijden als deze een openbare ruimte
kunnen zijn voor ontmoeting, verbinding, verhalen, leren en
informatie. Wij willen dit graag samen met jou opzetten.
Meld je daarom nu aan om met ons hierover in gesprek te gaan en krijg een
(voorlees)boek op maat en een tegoedbon voor het proeflokaal cadeau! Je hoeft je niet
voor te bereiden en hoeft ook geen lid te zijn van DOK.
Aanmelden kan via deze link:
https://www.dok.info/oproep--dok-wil-graag-in-gesprek-met-de-inwoners-van-delft-.ht
ml

