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Nieuwsbrief 7 
schooljaar 2019-2020 - 17 januari 2020 

 

Activiteitenoverzicht 

 

Datum  Groep  Activiteit  Tijd 

20-01  8  Toneelles: Anastasia   

22-01    Koffieochtend   

22-01  A t/m 8  Voorleesontbijt   

22-01 t/m 01-02    Nationale 

voorleesdagen 

 

24-01  A t/m D, peuters en 

opvang 

Voorleesvoorstelling 

door Peet Vermeulen 

 

29-01  5 t/m 8  Reading Competition   

29-01  8  Musical Anastasia  10.30 

03 en 04-02  8  Contactavond VO   

05-02    Koffieochtend   

05-02  A en D  Toneelavond   

06-02  6 en 7  Kijkles Swim2Play  gr. 6: 9.30-10-30 

gr. 7: 10.30-11.30 

07-02    Nieuwsbrief 8   

11-02  3 t/m 8  Rapport mee   

12-02  B en C  Toneelavond   

20-02  A t/m 8  Contactmiddag/ 

-avond 
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Verjaardagen  

 

Datum  Naam  Groep 

17-01  Eyse  gr. 5/6 

19-01  Emilie  gr. 5/6 

20-01  Dunya 

Jayden 

gr. 4 

gr. 7/8 

21-01  Rianne  gr. 3/4 

22-01  Etienne  gr. 7/8 

23-01  Nikki  gr. D 

24-01  Anna  gr. D 

28-01  Jessy  gr. 4 

29-01  Jayden 

Youssef 

gr. 6 

gr. 7/8 

30-01  Felix  gr. D 

31-01  Elisabeth  gr. 6 

01-02  Mohammed 

Giulia 

Jaya 

gr. 3 

gr. 3/4 

gr. 4 

04-02  Nathanja  gr. C 

05-02  Amina  gr. 5 

 

 

Nieuwe leerlingen 

 

 

 



Naam  Groep 

Ayman  gr. B 

Marly  gr. B 

Dilia  gr. B 

Jannat  gr. B 

Juwayriya  gr. B 

Sami  gr. B 

Chelsea  gr. B 

Alvinn  gr. B 

Sebastiaan  gr. 4 

 

Familiebericht 

Hoera! Yvolinho (groep 6) en Reavano (groep 4) hebben een zusje 

gekregen. 

Hartelijk gefeliciteerd. 

 

Mededelingen 

 

Toneelavonden kleutergroepen 

Op woensdag 5 februari hebben de groepen A en D hun toneelavond. Op 

woensdag 12 februari hebben de groepen B en C hun toneelavond. De komende 

weken gaan de kleutergroepen hard aan de slag met hun toneelstuk. We lezen 

het verhaal voor, we gaan rollen verdelen, we gaan oefenen in de klas en op het 

podium en we gaan knutselen. Op de dag 

van de uitvoering treden we ‘s ochtends op 

voor een aantal groepen van de school en 

in de avond treden we op voor de ouders/ 

verzorgers/opa’s/ oma’s. We vragen aan u 

als ouder/ verzorger om te zorgen voor 

toneelkleding passend bij de rol. En we 

hebben ouders nodig die kunnen helpen 

met schminken. U wordt later nog 

geïnformeerd via SchouderCom en de 

prikborden bij de kleutergroepen. 

 

Juf Caitlin stelt zich voor 

My name is Caitlin Alderdice. I am half Dutch, half British and 

have lived all around the world. I moved back to Delft a year 

ago after spending a few years in England. I have a 

background in psychology and primary education. I have two 

young daughters, Olivia, aged 4, and Isabella, aged 1. I will be 

teaching English in group A on Mondays and in group B on 

 



Thursdays and Fridays. I am very excited to start teaching at the Eglantier and 

look forward to meeting you all!  

 

Foutje in de kalender 

In de kalender staat een foutje. Er staat dat de kinderen van groep 3 t/m 8 hun 

rapport krijgen op dinsdag 4 februari. Dit moet zijn dinsdag 11 februari. 

 

 

 

Nationale Voorleesdagen 

Woensdag 22 januari besteden wij aandacht aan de Nationale 

Voorleesdagen. We starten de dag met een voorleesontbijt: de 

leerkrachten lezen in elkaars klassen voor en de kinderen krijgen 

een lekkere krentenbol of eierkoek! De kleutergroepen doen mee 

aan het voorleesontbijt van DOK. Dat betekent dat we iemand op 

visite krijgen in de klas die komt voorlezen. 

Leest u thuis ook extra voor de komende week? 

Op vrijdag 24 januari hebben de kleuters ook nog een 

voorleesvoorstelling van Peet Vermeulen. 

 

 

Gezocht 

Wie heeft er kersthuisjes van de Albert Heijn waar 

niks meer mee gedaan wordt? Groep D wil ze graag 

hebben om  er met het thema  'Winter' fijn mee 

spelen op de Kapla-zolder. 

 

 

 

 

Heeft u thuis gezelschapsspelletjes die u niet meer speelt?  U 

doet ons er een plezier mee in de kleutergroepen. 

 

 

 

 

Musical Anastasia 

Enige tijd geleden kregen wij een prachtig aanbod van 

een grote Nederlandse bank: 

Zij stelden ruim 1200  kaarten beschikbaar voor 

leerlingen van groep 8 van basisscholen voor de 

musical Anastasia in het Zuiderstrandtheater in Den 

Haag. Wij hebben ons meteen ingeschreven en waren 

ruim op tijd, dus wij hebben kaarten! Vanuit het hele 

land worden leerlingen naar het theater gebracht om 

deze bijzondere musical te komen bekijken. 

 De musical vindt plaats op woensdag 29 januari. We 

worden rond 10.30 uur opgehaald met een bus en zullen halverwege de middag 

weer terug zijn. In de muziekles zullen wij de komende week aandacht besteden 

aan het verhaal over de tsaar en zijn kinderen en de revolutie in Rusland. 

 



Eerder bekeken wij beelden van de musical en luisterden wij naar de muziek. Op 

maandag 20 januari komt een team van 6 medewerkers van het theater een les 

geven als voorbereiding op de musical.  

Wij hopen op een prachtige voorstelling! 

 

Local Talent Stage  

 


