Nieuwsbrief

Agenda
22 januari t/m 2 februari
09 februari
15 februari
16 februari
23 februari
26 februari t/m 2 maart
09 maart
11 maart

18 januari 2018

Toetsperiode
Masterclasses
Verschijning nieuwsbrief ENMS
Masterclasses
Margedag groep 1 t/m 8; studiedag team
Voorjaarsvakantie
Masterclasses
CPC-loop

Directienieuws
Water en website
Onlangs ontving u e-mails van ons over het drinken van water en de lancering van de nieuwe
website www.enms.nl. Op beide mails ontvingen we veel enthousiaste reacties, dank daarvoor!
Groepsindeling vanaf januari iets gewijzigd
In januari zijn er voor de volgende groepen wijzigingen te melden:
MB-1 - Mirte heeft een baan gevonden in de buurt van haar woonplaats Oosterhout.
Vanaf 1 januari werkt zij niet meer op de ENMS. Fleur staat alle dagen voor MB-1.
MB-2 - Kitty is gestart in december en zij werkt vier dagen per week. Op de donderdagen staat
Cees voor MB-2.
BB-4 - Froukje is vanaf januari drie maanden met (opgespaard) ouderschapsverlof. Gedurende die
maanden zal Nina de groep ook op woensdag en donderdag leiden.
BB-2 - Froukje wordt op de dinsdag vervangen door Annelies. De andere dagen staat Nicoline voor
de groep.
De ouders/verzorgers van deze groepen ontvingen uiteraard al een bericht.
BSO
Zoals u weet is onze peutergroep overgegaan naar 2Samen. Wij werken nauw samen met deze
organisatie. 2Samen is ook gespecialiseerd in Montessori BSO en wij willen daar graag gebruik van
gaan maken. Het huurcontract met Triodus (Reuzenperzik) is daarom per 1 augustus 2018
opgezegd, zodat 2Samen ook de BSO kan gaan regelen in ons gebouw. Vanaf deze plek wil ik de
Reuzenperzik en Triodus hartelijk bedanken voor de goede samenwerking. Wij houden u op de
hoogte van de ontwikkelingen en laten tijdig weten hoe u uw kind(eren) kunt aanmelden bij 2Samen
voor Montessori BSO ná de zomervakantie.
Activiteiten na schooltijd
Zoals u weet vinden er regelmatig na schooltijd diverse cursussen en sportieve activiteiten plaats in
de gymzaal van de school of in het TeHaTex lokaal. De activiteiten worden gecoördineerd door
gymleerkracht Denise, maar vallen verder geheel buiten onze verantwoordelijkheid. We willen u en
de kinderen daarom vragen gebruik te maken van de zij-ingang van de school. Alle activiteiten
vinden plaats in het nieuwbouwgedeelte van de school. De rest van de school is tijdens die extra
activiteiten verboden terrein. Ook de benedengang is niet bedoeld als doorloop naar de nieuwbouw.
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Hek, buitendeuren, veiligheid
Vriendelijk verzoek om voor de veiligheid van de kinderen altijd het hek te sluiten als u onder
schooltijd langskomt op school. Dit geldt ook voor de buitendeuren. Dus graag te allen tijde hek en
deuren sluiten onder schooltijd (ook i.v.m. met kou en tocht!). Veel dank.
Energie
Een aantal kinderen is goed bezig met het bekijken van het energiegebruik op school. Zij zoeken zelf
uit wat de school aan energie verbruikt en of er te bezuinigen valt. We worden af en toe al streng
aangesproken door de leerlingen om lichten uit te doen of deuren te sluiten…
Luizen
Na de kerstvakantie worden alle kinderen weer goed op luizen gecontroleerd. U ontving daar een
aparte e-mail over. Graag thuis ook goed uw kind(eren) nakijken. Zie voor meer info:
http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/default.asp?page=Controle_op_schoolMijn_kind_heeft_luis&pid=103
Nóg een boom
Op het voorweitje is inmiddels nóg een kersenboom geplant. Wij hebben begrepen dat het
belangrijk is om minimaal twee kersenbomen te plaatsen, in verband met de bestuiving. Jurgen dus
nogmaals bedankt.
Nicoline van Ginkel en Cees Noordegraaf
Nieuws uit de bouwen
Bovenbouw
Na een drukke, maar gezellige feestmaand in december, konden de kinderen genieten van een
welverdiende vakantie. We zijn inmiddels weer begonnen aan een nieuwe drukke periode met
toetsen. Vol goede voornemens zijn de kinderen dan ook weer hard aan het werk. Voor kosmisch
zijn we begonnen met een nieuw thema, namelijk: het ontstaan van het leven op aarde. We nemen
de kinderen de aankomende weken mee op een reis door de tijd van de formatie, het precambrium,
het paleozoïcum, het Mesozoïcum en het cenozoïcum. Hierbij maken ze verschillende verwerkingen.
Verder is groep 8 sinds deze week begonnen met (extra) Engels onder leiding van een hulpouder
(vrijwilliger Leo van der Velde, vader van Sofia uit MB-4, Leo is bevoegd docent). Groep 6 gaat
binnenkort starten met het boekenproject waarbij ze een eigen boek gaan schrijven.
Middenbouw
De komende periode gaan we werken met het kosmische thema Het ontstaan van het leven op de
aarde. Hier zijn we vorig jaar mee gestart (middenbouw en bovenbouw) en nu komen de
holbewoners, de eerste mens, de evolutie en het menselijk lichaam aan bod. Zoogdieren en de
kringloop van het leven volgen hierna. Dit kosmische thema duurt tot aan de meivakantie. Kinderen
leren hun eigen onderzoeksvraag te stellen en uit te werken. De 3de groepers hebben lettersoep
gemaakt met Vos en Haas. Deze les werd verzorgd door Astrid. Voor het eerst gaan we met de
middenbouw naar het Zuiderstrandtheater. We gaan een bijzondere voorstelling zien van Peter en
de Wolf, een muzikaal sprookje. De datum is: donderdag 15 februari ’s morgens. In februari zijn er
voorstellingen van de middenbouw aan elkaar en aan de bovenbouw.
Onderbouw
We zijn in het nieuwe jaar weer enthousiast begonnen en gaan er een mooi jaar met elkaar van
maken. De komende periode gaan we aan de slag met het thema winter. Aan bod komen
onderwerpen als verschillen in seizoenen, ijs, sneeuw, de daarbij behorende kleding. Verschillende
emoties als blij, boos, bang en angstig. Natuurlijk komen er ook dieren in de winter aan bod met
onderwerpen als voedertafel, voedselvoorraad en winterverblijf. De leidsters uit de onderbouw
volgen samen met de onderwijsassistenten een cursus techniek. Hierbij gebruiken we de 50
thematische onderzoekkaarten van kleuter LAB. Ook tijdens het thema winter zullen enkele kaarten
aan bod komen. Afgelopen zaterdag zijn wij met de leidsters uit de onderbouw naar de inspiratiedag
2

van de kleuteruniversiteit geweest. Hierbij hebben we workshops gevolgd op het gebied van muziek,
dans, onderzoekend leren, ict in de kleutergroep en buitenspelen. Het was een inspirerende dag met
veel leuke ideeën om mee aan de slag te gaan!
Peutergroep
Na een heerlijke feestmaand is het ineens 2018 en horen wij bij de ENMS maar ook bij 2Samen.
We moeten zeggen met veel plezier, zoveel is er niet veranderd. Buiten op het nieuwe bord prijken
onze namen. Wij zijn blij met onze nieuwe collega’s. Suzanne den Boer, onze unitmanager, loopt
regelmatig even door de school en sommige ouders hebben haar tijdens de kerstborrel al mogen
ontmoeten. Lea Janse, onze peutergroep collega op de woensdag, stelt zichzelf even voor:
Ik ben vijf jaar geleden begonnen met de opleiding pedagogisch medewerker. Nadat ik geslaagd was voor mijn
opleiding, ben ik begonnen als mobiliteitsmedewerker bij 2Giraffen. Dit houdt in dat ik op alle groepen werk: baby’s
peuters en BSO. Ik vind het leuk om creatief bezig te zijn met kinderen, maar ook om de kinderen te zien opgroeien
en ontwikkelen.
Programmeerlessen
De afgelopen maand hebben de kinderen kennis kunnen maken met de
beginselen van programmeren. In iedere midden- en bovenbouwgroep is
een werkboekje bij het programma Scratch junior neergelegd, waar kinderen
zelfstandig mee aan de slag kunnen. Als ze een gratis account aanmaken
kunnen ze hun gemaakte werk opslaan en delen met anderen.
Een aantal leerlingen heeft al heel enthousiast met het programma Scratch
junior gewerkt en wil graag nog meer programmeerlessen volgen. Momenteel ben ik bezig om te
kijken of er lessen beschikbaar zijn rondom het programmeren met Python en heb ik een vervolg
programma: ‘Code monster’ aangeboden voor de bovenbouw.

Tips voor thuis:
Via de website www.codekinderen.nl kunnen jullie thuis ook meer programma’s en apps vinden die
de kinderen zelf kunnen gebruiken om verder te gaan met programmeren. Op de Pinterestpagina
van codekinderen zijn nog veel meer links naar programmeren voor kinderen te vinden. Via het
programma ‘GameKit’ van het klokhuis kunnen de kinderen leren hun eigen game te maken.
Barbara Derksen
Moestuin
Op donderdag 1 februari beginnen we weer met de tuinlessen. De middenbouw is
dan aan de beurt. We gaan alvast voorzaaien in champignonbakjes. Spaart u weer
voor ons mee? Het gaat om bakjes die dicht zijn aan de onderkant, met deksel met
gaatjes, zie de foto. Zo loopt het water niet weg aan de onderkant en blijft het
zaaigoed luchtig door de open bovenkant.
Anouk Winkler
Medezeggenschapsraad (MR)
Tijdens de MR vergadering van 19 december is de begroting 2018 besproken. John Diepenbroek
(controller van de Stichting Het Rijnlands Lyceum) was aanwezig om een toelichting te geven en
vragen te beantwoorden. De MR heeft ingestemd met de begroting. De wijzigingen in de
aanmeldprocedure voor het Primair Onderwijs zijn besproken in de vergadering. De veranderingen
zijn toegelicht en de MR heeft positief geadviseerd op de nieuwe aanmeldprocedure. Voor de
volgende vergadering van 30 januari staat o.a. het School Ondersteuningsprofiel (SOP) op de
agenda. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons aanspreken op school of een mail sturen aan
mr@enms.nl
Samenstelling en contactgegevens van de MR (mr@enms.nl)
Namens het team: Yvonne Schüller, Ingrid Valk en Heidy van der Zwaan
Namens de ouders: Joel van Andel (voorzitter, 06-48100230), Nicole Visser (secretaris) en
Florien Vos
3

Nieuws uit de mediatheek
Van woensdag 24 januari tot 3 februari geven wij op school aandacht aan de voorleesdagen. In de
mediatheek is een feestelijke hoek ingericht met de top tien prentenboeken. En natuurlijk wordt er
voorgelezen uit het prentenboek van het jaar. In die week zijn er verschillende activiteiten in de
openbare bibliotheek.
Komende vrijdag gaan we met de 6e groepers beginnen aan het project ‘maak je
eigen boek’. De boeken worden helemaal zelf gemaakt. In een aantal weken gaan
ze zelf:
… een verhaal schrijven, ze zijn dus schrijvers!
… de tekeningen en linosnede erbij maken, dus ze zijn ook illustrators!
… hun eigen ontwerp maken, dus ze zijn ook vormgevers!
… uiteindelijk ook het boek in elkaar zetten, boekbinders dus!
En dat is een hele klus! Met naald, draad en boekbinderslijm. Op vrijdag 16 februari kunnen we
hierbij extra handen gebruiken. U maakt die ochtend kennis met boekbinden. Graag doorgeven aan
mij als u wilt helpen via a.plaetinck@enms.nl.
Alle 3e groepers hebben afgelopen maandag gekookt met letters, want van
letters kook je woorden, van woorden kook je zinnen en van zinnen kook
je een verhaal. Een leuke en leerzame bibliotheekles rond de boeken van
‘Vos en Haas’ van Sylvia Vanden Heede. Er werden heel veel lekkere
woorden en ook zinnen gekookt! Uiteindelijk kregen ze ook een echt
koekje mee.
Astrid Plaetinck
Gevonden voorwerpen
In de gang bij de gymzaal staat een bruine kist met gevonden voorwerpen. Hierin zit vooral
gymkleding, maar ook andere kleding, schoenen, handschoenen, sjaals, ondergoed enz. Wilt u deze
controleren op kleding van uw kind? De kist zit alweer erg vol. Op donderdag 25 januari wordt de
kist leeg gemaakt en worden niet opgehaalde voorwerpen aan de weggeefwinkel gegeven. Veel dank.
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