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Nieuwsbrief 8 
schooljaar 2020-2021 - 5 maart 2021 

 

Activiteitenoverzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum  Groep  Activiteit  Tijd 

15 t/m 19-03    Week van het 

Openbaar Onderwijs 

 

24-03  A t/m 8  Studiedag  School gesloten, 

opvang open 

26-03    Nieuwsbrief 9   

28-03    Zomertijd  Klok een uur vooruit 

29-03  6  Fietsen naar 

schooltuin oefenen 

(fiets mee naar 

school) 

 

29-03  8  Theorie examen 

verkeer 

 

31-03  2, 4, 6, 8  Start tuinieren   

02-04  A t/m 8  Goede vrijdag  School gesloten, 

opvang open 

05-04  A t/m 8  2e Paasdag  School gesloten, 

opvang gesloten 

06-04  A t/m 8  Studiedag. Alle 

kinderen vrij 

School gesloten, 

opvang open 
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Nieuwe leerlingen  

 

 

 

 

Mededelingen 

 

Opvang 

 

BSO 

Op het kinderdagverblijf hebben we sinds kort een 

bolderkar, zodat “Wij de wereld in” kunnen! 

We hebben al volop genoten van het prachtige weer en zijn 

al bij heel veel leuke speeltuinen geweest. Op naar nog 

meer gezellige wandelingen! 

Vrijdag 5 mrt hebben wij een DRIVE THRU gehouden voor 

de de BSO. Omdat wij helaas nog steeds niet open zijn en 

we de kinderen missen, hebben we dit feestje 

georganiseerd! Wat was het gezellig! Alle BSO juffen en 

de meester stonden bij het hek om zo de kinderen op een 

veilige manier gedag te zeggen. Ook kregen de kinderen een tasje voor de paint 

game. Wie het leukste, mooiste, origineelste schilderij maakt krijgt een mooi 

prijsje! We hopen jullie snel weer bij de BSO te zien en er weer een feestje met 

z'n allen van te maken! 

 

Even voorstellen 

Hallo Allemaal, 

Ik wil mij even voorstellen:  

Mijn naam is Tessa de Quelerij, ik ben 40 jaar en ik 

woon in Pijnacker. Ik ben getrouwd en samen hebben 

wij 2 prachtige dochters. Britt van 14 en Lynn van 10 

jaar. Waar je mij ‘s nachts voor wakker mag maken? 

Een goede cappuccino! 

Op 1 februari ben ik gestart als leidinggevende bij IKC 

De Eglantier en vervang ik Eveline Waas. 

Inmiddels werk ik al 20 jaar in de kinderopvang en de 

laatste 2,5 jaar ook als TSO coördinator binnen de 

SRK  op de Nicolaas Beets school in Rijswijk (die ook onderdeel van Librijn is). 

Wat ik gemerkt heb is dat ik het leuk en belangrijk vind dat er een goede 

 

Naam  Groep 

Hano  gr. D 



samenwerking is tussen het  basisonderwijs en de kinderopvang. Zo kunnen we de 

kinderen nog meer bieden.  

Waar ik energie uit haal tijdens mijn werk?  Door het enthousiasmeren van mijn 

collega’s en wanneer ik zie dat ze met een glimlach op de groep staan. 

In mijn vrije tijd ben ik bezig met  hardlopen, shoppen en gezellig kletsen met 

vriendinnen. 

Ik kijk uit naar een prettige samenwerking en hoop jullie snel te ontmoeten.  Ik 

heb er heel veel zin in! 

 

Groetjes  Tessa 

 

 

Onderwijs 

 

Aanmeldingen 

Heeft u al een of meer kinderen  bij ons op school, wees 

dan snel met het aanmelden van broertjes en/ of zusjes. 

Onze lijst met aanmeldingen van kinderen die voor 1 

oktober 2021  4 jaar worden zit namelijk al vol. U kunt uw 

kind alleen nog op de wachtlijst laten zetten. Dit betekent 

dat uw kind alleen geplaatst kan worden als er een plek vrij 

komt. 

Is uw kind geboren tussen 1 oktober 2017 en 1 oktober 2018 dan hebben wij nog 

enkele plekken. Dus meldt? u snel aan. De kinderen die geboren zijn na 1 oktober 

2018 daar is nog genoeg plek voor. U kunt een mail sturen naar 

directie@eglantierdelft.nl 

 

 

Tuin werkzaamheden 

U heeft het misschien vast al gezien. Onze 

vrijwilligers zijn druk bezig geweest met de 

tuinen en de pleinen. Er zijn weer veel 

plantjes en bollen geplant, het plein bij het 

IB-gebouw heeft een nieuw blote voeten pad 

gekregen. Na de werkzaamheden aan de riolering lag al de beplanting eruit. Deze 

is nu weer teruggeplaatst en er staat weer een nieuw hek. Alles staat er weer 

netjes bij. Bij het plein van het RH 919 gebouw hebben we een nieuw hek 

gekregen. Zo kan iedereen genieten van de mooie bloemen en planten en kunnen 

de kinderen weer veilig spelen. Bedankt voor het harde werken! 

 

Gezocht 
Bij de kleuters zijn we op zoek naar wat grotere maten 

onderbroeken. We hebben al veel hemden gekregen, maar wie 

heeft er nog wat oude onderbroeken die uw kind niet meer 

past? Inleveren kan bij de kleutergroepen. 

 

Voor het komende thema bij de kleuters zijn we op zoek naar 

(plastic) potjes om zaden in te kunnen laten groeien. Wie 

heeft er nog potjes die u niet meer gebruikt? U kunt ze 

inleveren bij de kleutergroepen. 
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Groep 4 is op zoek naar oude kranten. U kunt het aan uw kind 

meegeven en laten inleveren bij juf Louise. 

 

 

Boerderijdieren 

Voor ons nieuwe thema bij de kleuters zijn we op zoek 

naar iemand die langs kan komen met een boerderijdier 

en hier wat over kan vertellen. Heeft u zelf een 

boerderijdier of kent u iemand die dit heeft en lijkt het 

u leuk om hier iets over te komen vertellen? Laat het ons 

weten. We moeten uiteraard wel rekening houden met 

alle regels rondom corona, maar in overleg kunnen we misschien tot een idee 

komen hoe dit te regelen is. Het is geen alledaags verzoek, 

maar we zouden het leuk en leerzaam voor de kinderen 

vinden als er iemand is die bijvoorbeeld een schaap kan 

regelen of een koe, geit, paard, etc. 

 

 

 

Kangoeroe Test 

Maandag 22 maart doen een aantal kinderen mee aan de 

kangoeroe test. We wensen hen alvast veel succes. Zet hem op! 

 

 

 

 

 

Luizencontrole 

Na iedere vakantie vindt normaal gesproken de luizencontrole 

plaats. Door alle corona maatregelen is dat nu niet het geval. Wilt u 

thuis goed de haren van uw kind controleren op hoofdluis en neten. 

Als u luizen en neten vindt, kunt u bij de apotheek en drogist 

geschikte middelen vinden om dit te bestrijden. Stelt u in dit geval 

ook even de leerkracht op de hoogte. 

 

 

 

 

 

SponsorKliks 

Wie steunt onze school via Sponsorklik?? 

Bestelt u wel eens artikelen of andere zaken via de computer? 

Als u via Sponsorklik uw pizza, vakantie, cadeautje of schoenen 

bestelt, krijgt onze school ook een kleine financiële bijdrage! 

Hoe werkt het? 

Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via 

SponsorKliks.com gedaan wordt. 75% van deze commissie storten zij op de 

bankrekening van school. Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat 

of je gaat via SponsorKliks.com 

 



(https://www.sponsorkliks.com/products/index.php?&cn=nl&ln=nl)  naar de site 

van Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste 

geval keert Bol.com (of Coolblue of andere deelnemende 

websites) ons een commissie uit en de school profiteert 

hier direct van! 

Er bestaat nu ook een SponsorKliks app die u kunt 

downloaden in de Appstore en de Google Play Store 

 

 

Google privacy 

Geachte ouder/verzorger, 

Zoals u in de media heeft gezien of gelezen, is er recentelijk een onderzoek 

gedaan naar de veiligheid van Google. Het ging om een " Gegevensbescherming 

effectbeoordeling". Deze beoordeling geeft inzicht hoe gegevens door Google 

verzameld en verwerkt worden en welke risico's daarbij optreden.  

Uit deze beoordeling blijkt dat er metadata door Google verzameld wordt. Dat 

zijn geen persoonsgegevens van leerlingen zelf maar wel gegevens over het 

gebruik van programma's of een zoekgeschiedenis. De uitkomsten van dit 

onderzoek worden op dit moment met Google besproken. Ook is een advies aan 

de Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd om te bepalen of dit een privacy risico 

is. Naar verwachting zal Google het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens 

opvolgen.  

De scholen van Librijn maken ook gebruik van de Google omgeving. Het advies van 

de sectororganisatie (PO-raad) is om vooralsnog gewoon gebruik te blijven maken 

van de Google omgeving. Dat is belangrijk voor de continuïteit van het onderwijs. 

Librijn volgt dit advies op en zal dus nog gebruik blijven maken van de " Google 

omgeving".  

Indien er nog vragen zijn verwijs ik graag naar bijgaande internetpagina waar u 

een FAQ kunt vinden. 

https://www.sivon.nl/actueel/veelgestelde-vragen-dpia-google/ 

  

  

Yde Bleeker 

Functionaris Gegevensbescherming Librijn 

  

E: avg@librijn.nl 

 

 

 

 

Ouders gezocht 

Een oud-leerling van onze school is bezig met een masteronderzoek voor haar 

scriptie. 

Ze is hiervoor op zoek naar ouders die mee willen werken. Zie  voor meer 

informatie de brieven hieronder. Daarin staat ook hoe u zich op kunt geven. 
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