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1. Agenda
Dinsdag 4 april:
Vrijdag 7 april;

Gon afwezig i.v.m. audit werkzaamheden;
Ik vind je lief dag; maand sluiting groep 6; Jetty en Gon vrij

Dinsdag 11 april:
Donderdag 13 april:

Erna afwezig i.v.m. een scholing;
Lente ontbijt; continurooster tot 14.00 uur

Vrijdag tot en met maandag vrij: Paasweekend
Dinsdag 18 april:
Woensdag 19 april:
Donderdag 20 april:
Vrijdag 21 april:

CITO eindtoets groep 8
CITO eindtoets groep 8
CITO eindtoets groep 8
De Koningsspelen; continurooster tot 14.00 uur

Maandag 24 april tot en met vrijdag 28 april vakantie
Maandag 1 mei:
Dinsdag 2 mei:
Donderdag 4 mei:

Gon vrij;
Gon afwezig i.v.m. clustervergadering van de ASG;
Schoolreisje voor de groepen 1 tot en met 6; d4e groepen 7 en 8 zijn vrij

Vrijdag 5 mei:

Bevrijdingsdag: een vrije dag voor alle leerlingen

Maandag 8 mei verschijnt de volgende nieuwsbrief

2. Festiviteiten
Vorige week donderdag hebben de beide groepen 8 de Klasse lunch gehad. Deze maaltijd wordt door de
Nederlands bekende grootgrutter aangeboden om de kinderen van groep 8 bewust te maken van het belang
van een gezonde lunch.

Testlab is vorige week in de groepen 7 georganiseerd; in die groepen zijn ’s middags testjes over en met
voeding gedaan.
‘Ik vind je lief dag”; De Egelantier besteedt geen aandacht aan Moederdag en
Vaderdag. Dit besluit is een aantal jaren geleden genomen in verband met de
leerlingen die in een één ouder gezin of een samengesteld gezin wonen na
scheiding van de ouders. In plaats van deze twee dagen vieren wij op 7 april onze
‘Ik vind je lief dag”. Alle leerlingen nemen op vrijdag 7 april twee cadeautjes mee
naar huis die zij zelf hebben gemaakt. Het is de bedoeling dat zij de twee pakjes
zullen geven aan iemand die zij erg lief vinden.
Het partnerschapsteam en de ‘Ik vind je lief dag”; Voor de vakantie in april zullen alle groepen iets doen
voor mensen in de buurt van school die eenzaam zijn. Er worden kaarten gemaakt, die via de Zonnebloem
verspreid worden. Ook gaan groepen liedjes zingen en spelletjes doen met de bejaarde inwoners van
Zephyr, dit is een zorginstelling bij ons in de buurt.. Binnenkort kunt u hierover bericht lezen op
Mijnschoolinfo.
Het lente ontbijt is op 13 april. Binnenkort ontvangt u hier
meer informatie over.
De Koningsspelen vieren we met elkaar op 21 april. Ook
hierover wordt u binnenkort geïnformeerd via de
ouderportal.

3. Een nieuwe taalmethode
In oktober 2016 heeft het team uitgangspunten voor de keuze van een nieuwe taalmethode met elkaar
geformuleerd. Vervolgens zijn uitgevers benaderd voor zichtzendingen van de nieuwste methodes.
Inmiddels heeft het team de methodes bestudeerd en hebben zij ook de kinderen kennis laten maken met
lessen uit taalmethodes die we op zicht hebben.
In april worden twee voorlichtingsbijeenkomsten voor het team georganiseerd en daarna zal het team een
keuze maken.
De maanden juni en juli zullen dan gebruikt worden om de overgang naar de nieuwe taalmethode zo goed
mogelijk te kunnen maken.
We houden u op de hoogte.

4. DE CITO Eindtoets 2017
De CITO toets wordt ’s morgen afgenomen op dinsdag 18 april tot en met donderdag 20 april.
Voor de leerlingen van de groepen 8 is het een spannende tijd. Maar ook de collega’s zijn net als u erg
benieuwd naar de resultaten van onze leerlingen.
In ieder geval wensen de Ouderraad, de Medezeggenschapsraad en het team alle kinderen
van groep 8 heel veel succes met het maken van de toetsen.

5. Korte berichten
 In de arena staan regelmatig werkstukken van de leerlingen uitgestald. Het betreft de resultaten
van het Kunst& Cultuur circuit de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. Neemt u gerust eens een
kijkje.

-2-

 Heeft u de ouderbijdrage al betaald voor dit cursusjaar? De OR kijkt uit naar uw betaling, want het
grootste deel van het cursusjaar is inmiddels voorbij. Nog lang niet iedereen heeft betaald, maar wel
hebben alle leerlingen van de extra activiteiten genoten die de OR heeft georganiseerd.
Als de betaling nog niet gedaan is wilt u dan het bedrag; €30,00 per kind, overmaken op:
IBAN nr. NL84 INGB 0009 0319 24, ten name van Ouderraad Egelantier.
Graag met de naam en de groep van uw kind(eren) erbij!
 Mist u spulletjes van uw kind? De ton met gevonden voorwerpen in de hal is weer erg vol.
 Woensdag 5 april tot en met vrijdagochtend 7 april 9.00 uur zullen de gevonden voorwerpen in de
arena uitgestald liggen. Alle spullen die niet opgehaald worden, zullen vrijdag naar de container van
een goed doel gebracht worden.
 Fruit: deze week krijgt uw kind appel, komkommer en sinaasappel uitgereikt.
 37 leerlingen van De Egelantier zullen meelopen met de Avondvierdaagse. We zijn blij dat de
Ouderraad ook dit jaar de organisatie weer voor haar rekening neemt. OR bedankt!
 Extra gymlessen; Momenteel doen bijna 600 kinderen mee aan de gratis naschoolse lessen van het
AKT. Er zijn nog een aantal plekken vrij bij KidsXtra, Gym+, Sport+ en de ASM Academie en het zou
geweldig zijn als nog meer kinderen mee gaan doen. In de bijlage die ook bij deze nieuwsbrief is
toegevoegd kunt u meer lezen hierover.

Oproep namens de leerlingenraad
Heeft u een boekenkastje staan waarin de ‘ruilboeken’ voor onze school
ingezet kunnen worden?
U kunt het bij Marion van de administratie aangeven.

6. Bent u ontevreden; vertel het ons. Bent u tevreden vertel het anderen!
We hebben dit jaar het dubbele aantal inschrijvingen van 4 jarigen kunnen doen. Maar we zouden graag
nog meer nieuwe leerlingen willen inschrijven. Weet u ouders die op school zijn naar een leuke school? Wijst
u ze dan op de mogelijkheden van De Egelantier!

7. Nieuws van Tierelier en Kiekeboe

Beste Ouders,
Kijkavond
De kijkavond was een groot succes! Er zijn veel ouders en peuters komen kijken naar wat wij allemaal
geleerd en geknutseld hebben gedurende het NME project.

VVE Thuis
De komende VVE thuis bijeenkomst is op dinsdag 18 april om 13.00 uur.

Thema Lente
Het is volop lente in de speelzaal. Er staat een tuintje met bollen en bloemen, deze zijn samen met de
peuters geplant. Elke dag kijken wij naar de plantjes en bollen. De peuters vinden het erg leuk om de
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plantjes water te geven. Ouders hebben inmiddels digitaal een themabrief met meer informatie over het
thema ontvangen. Van alle activiteiten die wij doen rondom het thema Lente maken wij foto’s die u kunt
bekijken op www.mijnalbum.nl. Voor de inloggegevens kunt u terecht bij de leidsters.

Personele zaken
Per 3 april a.s. is Anja niet langer werkzaam bij de speelzaal. Ouders hebben hier inmiddels informatie over
ontvangen. Yuli Veen zal het team van Tierelier komen versterken op de hele maandag en
donderdagmiddag
en Sandra gaat extra werken op de donderdagochtend en de hele vrijdag..
Voor de meeste kinderen is Yuli inmiddels een bekend gezicht. Hieronder stelt zij zich aan u voor:
Beste ouders/verzorgers,
Ik wil mij even aan jullie voorstellen en sommige ouders zullen mij vast al kennen.
Ik ben Yuli Veen, ben 34 jaar oud en heb een dochter van bijna 9 jaar oud. Mijn hobby’s zijn sporten, uit
eten, shoppen en leuke dingen doen met mijn dochter.
Op dit moment ben ik werkzaam op de BSO De Egelantier en werk daar met veel plezier. Vanaf
maandag 3 april a.s. doe ik de vervanging van Anja en kom ik op de maandag ( hele dag ) en donderdag
(middag) het team van de Tierelier versterken. Ik zie dit als een grote uitdaging en heb er erg veel zin in. Ik
hoop op een leuke en gezellige samenwerking met u als ouder en natuurlijk met de kinderen.
Mocht u vragen hebben kunt u mij altijd even aantikken.
Groetjes Yuli
Team Tierelier
Anja, Sandra, Ellen-Jane

Kiekeboe: Het NME Project
Donderdag 16 Maart werd het NME Project afgesloten met een kijkavond. Op deze avond konden de
ouders/vrienden en familie een rondje lopen door de school. En in de klassen kijken wat de kinderen hadden
gemaakt. Ook was er een speurtocht met vragen, die na aanleiding van de knutsels/verhalen in de klas
beantwoord konden worden. Deze avond was super geslaagd !!!

Nieuw Personeel
Vanaf 22 maart heeft de BSO een nieuwe leidster. Haar naam is Ronit en zij zal van maandag t/m vrijdag
aanwezig zijn op de BSO. Ze heeft er veel zin, en mochten jullie nog vragen hebben voor haar. Tik haar
gerust even aan, of kom langs op de groep.
Vanaf maandag 3 april zal Yuli op de maandagen ( hele dag ) en de donderdagen (middag) op
peuterspeelzaal Tierelier gaan werken. En zij zal dan op de woensdagen vrij zijn.
Mocht u nog vragen hebben of vrijblijvende informatie willen hebben, dan kunt u ons altijd bellen of even bij
ons aankloppen.
BSO Kiekeboe, 036-5255844, info@kinderopvang-kiekeboe.nl
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