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Nieuwsbrief 6 
schooljaar 2020-2021 - 11 december 2020 

 

Activiteitenoverzicht 

 

 

 

 

 

Datum  Groep  Activiteit  Tijd 

8 t/m 15-12  A t/m 8  Houdbare producten 

mee voor de 

voedselbank 

 

14 en 15-12  A t/m 8  Kerststukjes maken   

17-12  A t/m 8  Kerstontbijt  8.30u 

18-12  A t/m 8  Margemiddag, school 

om 12.00u dicht, 

kinderen vrij 

12.00u school 

gesloten (opvang wel 

open) 

21-12 t/m 01-01  A t/m 8  Kerstvakantie, school 

gesloten 

BSO:kerstviering 

Opvang wel open, 

maar niet op 25-12 en 

01-01, op 24-12 en 

31-12 open tot 17.00u 

04-01  A t/m 8  Weer naar school   

04-01  KDV/PSZ  start thema ‘bouwen’   

11 t/m 22-01  3 t/m 8  Cito weken   

15-01    Nieuwsbrief 7   

20 t/m 29-01    Nationale 

voorleesdagen 

 

25-01  5 t/m 8  Reading Competition   

27-01  A t/m 8  Studiedag, school 

gesloten (opvang wel 

open) 
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Nieuwe leerlingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvang-/ schoolverlaters  

 

 

 

 

Mededelingen 

 

Opvang 

 

Peuteropvang/ KDV 

Wat hebben we een leuke en drukke periode (gehad). De 

schoolfotograaf, sinterklaasfeest en nu komt het kerstfeest 

eraan! We hebben het vertrek van sinterklaas goed afgesloten 

en we gaan de kinderen voorbereiden op kerst.  

We wensen iedereen alvast een heel fijne/ feestelijke 

periode. Na de vakantie gaan we verder met het thema 

‘Bouwen’. In dit thema leren de kinderen over de figuren, 

kleuren, bouwen en bouwmaterialen.  

 

Naam  Groep 

Baim  gr. A 

Baby V.   KDV  

Bastian  KDV 

Marli  PSZ 

Naam  Groep 

Naira  PSZ 

Sharona  KDV 

Aixia  PSZ 



BSO 

Op de BSO hebben we komende kerstvakantie weer een super leuk programma! 

In onderstaande afbeelding staat hij helemaal uitgewerkt. Kinderen van de BSO 

kunnen zich nog inschrijven tot vrijdag 11 december 2020. Daarna kan 

inschrijving alleen op basis van beschikbaarheid.  

  

 

 

Onderwijs 

 

Sinterklaasfeest 

Op vrijdag 4 december hebben we het 

sinterklaasfeest gevierd. Uiteraard was het anders 

dan andere jaren door alle corona aanpassingen, 

maar dat wil niet zeggen dat het minder gezellig 

was. We hebben 

veel blije 

kindersnoetjes 

gezien en 

Sinterklaas zag toch nog kans om ons even 

buiten bij alle drie de gebouwen te bezoeken. In 

de hogere groepen zijn er veel mooie surprises 

gemaakt. Het was een geslaagde dag. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vragenlijst Schoolklimaat en Veiligheid 

Vorige maand hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 een 

vragenlijst ingevuld over schoolklimaat en veiligheid.  

Van de leerlingen hebben we als rapportcijfer een 8,4 gekregen. 

Daar zijn we trots op. 

Bent u benieuwd naar het hele rapport? 

Via de volgende link komt u bij 'Scholen op de Kaart' en kunt u het 

rapport inzien. 

 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/delft/6285/basisschool-de-eglantier-

voorhof/tevredenheid/ 

 

 

Kerst 

Nu het gezellige Sinterklaasfeest weer achter de rug is 

wacht ons nog een ander gezellig feest: Kerstmis.  

Was er vorig jaar een grote kerstmusical voor de 

kinderen, dit jaar wilden wij ons vertrouwde kerstdiner 

weer gaan plannen. Helaas zien wij door de 

Corona-maatregelen te veel bezwaren om in de late 

middag een kerstdiner te houden.  

 

Daarom gaan alle groepen op donderdag 17 december de dag starten met een 

gezellig kerstontbijt. De Ouderraad zorgt voor dit ontbijt. Uw kind mag mooi 

gekleed naar school komen. WIj zorgen voor een fijne kerstsfeer met zijn allen! 

 

Wat gaan wij nog meer doen in de komende weken? 

- Ook in deze gezellige tijd hebben 

veel mensen het financieel zwaar. Wij 

willen als school een kleine bijdrage 

leveren om het voor anderen iets 

makkelijker te maken. Daarom hebben wij 

met de Voedselbank afgesproken dat wij 

voor deze organisatie levensmiddelen in 

gaan zamelen. 

U kunt denken aan gedroogde en houdbare 

levensmiddelen, sap, koek, noten, koffie, 

thee etc. Geen alcohol. In ieder gebouw staan tafels waar uw kind spullen 

neer kan zetten vanaf dinsdag 8 tot en met dinsdag 15 december. Doet u 

ook mee? 

- Vanaf maandag 7 december zetten wij de kerstboom in de klas. Heeft u 

kerstboom decoratie over? Geef het mee aan uw kind, wij zijn er blij mee! 

Ook lichtslingers voor in de kerstboom kunnen wij goed gebruiken! 

- Vanaf maandag 14 december gaan wij kerststukjes maken. De materialen 

voor de kerststukjes zijn betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Heeft u 
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kleine kerstspullen of -groen die wij hiervoor kunnen gebruiken? Graag! 

Heeft u thuis nog een bakje van het kerststukje van vorig jaar? Wilt u 

deze weer meegeven aan uw kind, dan kunnen we de bakjes hergebruiken. 

 

- Alle kinderen gaan kerstkaarten maken voor de bejaarden in 

verzorgingshuis Stefanna. Als u zelf een oud, ziek of eenzaam persoon in 

uw familie heeft mag uw kind uiteraard deze kaart ook aan deze  persoon 

geven. 

- De leerlingen van MP3 ( groep 7. groep 7/ 8 en 8) mogen op woensdag 16 

december om 12.00 hun kerststukje brengen naar verzorgingshuis 

Stefanna onder leiding van een leerkracht. Dit is niet 

verplicht: de stukjes mogen ook mee naar huis, of 

worden gegeven aan een persoon in de familie of 

kennissenkring. De leerkrachten bespreken dit met de 

leerlingen.  

 

Wij hopen op twee gezellige weken! 

 

 

 

Afwezigheid/ vervanging van leerkrachten - hoe is de afgelopen periode  

gelopen 

Sinds de herfstvakantie hebben we te maken gehad met verschillende 

vervangingen door studie, uitval van leerkrachten door ziekte maar ook 

gezondheidsklachten gerelateerd aan Corona. 

We willen u een indruk geven hoe wij dit in school hebben opgelost of niet. 

- 2 langdurig zieken die vaak vervangen kon worden uit een pool van leerkrachten 

en ondersteuners en leerkrachten die extra konden en wilden werken. 

- 3 leerkrachten waren meer dan 1 dag ziek. Van de 16 dagen totaal, konden er 15 

dagen vervangen worden. 1 Groep hebben we 1 dag geen onderwijs kunnen geven. 

- 4 leerkrachten waren 4 dagen thuis door lief en leed. Deze dagen konden intern 

vervangen worden. 

- 1 leerkracht die thuis was door gezinssituatie, deze 6 

dagen konden intern opgelost worden. 

- 6 leerkrachten waren 1 dag thuis en konden niet 

vervangen worden. Hierdoor gingen de lessen op die dag 

voor de kinderen niet door. 

- 1 groep had 3 dagen online les, 2 groepen konden 1 dag 

niet naar school. 

- 5 leerkrachten konden naar hun studie, alles kon door 

interne mensen worden vervangen. 

 

  

Gezocht: Schoenendozen 

De kleutergroepen zijn nog steeds op zoek naar 

schoenendozen.  Deze zijn nodig voor een thema dat na de 

kerstvakantie start. 

 



 

 

Honing 

Voor de liefhebbers is er nog steeds honing te koop. De potjes 

kosten  4 euro per stuk. Heeft u interesse, stuur een bericht naar 

de directie: directie@eglantierdelft.nl 

 

 

 

 

Fijne feestdagen en een fijn, goed en gezond 2021 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit 

kalenderjaar. We wensen iedereen (aangepaste) fijne 

feestdagen en uiteraard veel geluk en gezondheid in 

2021! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Learn to speak Dutch - Taalhuis 

Do you want to learn to speak Dutch? 

Please, read the flyer below. 
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