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Masterclasses
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Masterclasses
Verschijning nieuwsbrief ENMS
Presentatie resultaten masterclasses

Directienieuws
Vertrek Anne
Helaas gaat juf Anne (OB-2) ons verlaten. Zij heeft een baan op een montessorischool in de buurt
van haar woonplaats gevonden. Anne heeft zes jaar met veel inzet en plezier bij ons gewerkt en wij
vinden het heel jammer dat zij de ENMS gaat verlaten. Woensdag 21 februari is haar laatste werkdag
en is er tussen 11.45 en 12.15 uur voor de ouders van haar eigen klas gelegenheid om afscheid te
nemen. Andere ouders en kinderen die haar kennen, kunnen vanaf 12.15 uur uiteraard ook
langsgaan om gedag te zeggen. Annelies zal vanaf begin maart op de woensdag, donderdag en
vrijdag voor OB-2 staan. Dan staat Annelies dus niet meer op woensdag voor OB-3, maar hiervoor
werken we aan een oplossing. Op maandag en dinsdag krijgen de kinderen van OB-2 een nieuwe
leerkracht, Paul de Leu. Paul heeft jaren geleden al eens tot volle tevredenheid van kinderen en
ouders korte tijd op de ENMS gewerkt. Paul werkt nu als communicatiemedewerker bij de stichting
Proefdiervrij, maar hij wil graag weer in het onderwijs aan de slag. Uiteraard heeft hij hiervoor de
juiste diploma’s behaald. Paul heeft ook een diploma MO Pedagogiek behaald, is in zijn vrije tijd
koordirigent en tenor bij het Haags Barok Gezelschap en hij bespeelt diverse instrumenten. Een
muzikale aanwinst dus voor onze school. Wij zijn heel blij met Paul en wensen hem veel succes.
BSO 2Samen
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat 2Samen vanaf 1 augustus een Montessori BSO zal
verzorgen op de ENMS. De peutergroep is vanaf 1 januari overgenomen door 2Samen en dat loopt
prima. 2Samen zal voor het opzetten van de BSO gebruikmaken van de mogelijkheden die de school
biedt. Er wordt op dit moment druk gebouwd aan de nieuwe gymzaal achter de school waardoor
onze eigen, inpandige gymzaal vrijkomt voor andere doeleinden. U kunt dus met een gerust hart
kinderen van 4 t/m 13 jaar opgeven bij de BSO van de ENMS. In overleg met ons worden de
ruimtes opnieuw ingericht, worden materialen besteld en zoeken we samen naar de beste
personeelsleden. Als u vragen hebt, kunt u een mailtje sturen naar Unitmanager Suzanne den Boer:
boer@2samen.nl. U kunt uiteraard ook kijken op de site van 2Samen (zie ook de inschrijfbutton):
https://www.2samen.nl/kinderopvang/buitenschoolse-opvang. Wij kijken uit naar een fijne
samenwerking.
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Studiedag vrijdag 23 februari
De studiedag staat in het teken van de zorg op de ENMS. De studiedagen zijn belangrijk voor ons
als team. We hebben dan echt even de tijd om een hele dag te reflecteren op ons werk, samen
opdrachten uit te werken, te discussiëren en van elkaar te leren.
Inleveren verslagmappen
Graag voor de voorjaarsvakantie de verslagmap van uw kind inleveren in de klas. Op vrijdag 9 maart
krijgt uw kind zijn of haar nieuwe verslag mee naar huis. Van 12 t/m 16 maart is de verslagweek. U
hoort nog wanneer u precies een gesprek heeft met de leidster.
Nicoline van Ginkel en Cees Noordegraaf
Nieuws uit de bouwen
Bovenbouw
Voor groep acht is het een spannende tijd. De bezoeken aan middelbare scholen zijn in volle gang
en deze week kunnen kinderen zich aanmelden bij de school waar zij het allerliefst naar toe gaan.
Nieuw is dat de kinderen dit jaar vijf scholen moeten invullen. Op 6 april horen de kinderen op
welke school ze geplaatst zijn. Afgelopen vrijdag hebben alle kinderen een masterclass gevolgd.
Deze periode staat energie centraal. Dankzij de inzet en de samenwerking met veel ouders is er voor
de kinderen een ruime keuze uit extra lessen rond dit thema. Sommige kinderen volgen lessen in het
laboratorium en andere kinderen leren over zonne-energie. De kinderen volgen vier lessen op de
vrijdagmiddag. De resultaten van wat ze geleerd hebben, zijn op 23 maart door u te bewonderen.
Middenbouw
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de Cito-toetsen. Dit neemt veel tijd in beslag
omdat alle drie de groepen apart moeten worden getoetst. Even ongezellig om in rijen te zitten,
maar de kinderen hebben zich er goed doorheen geslagen. Deze periode werken we ook aan het
kosmische thema ‘het ontstaan van het leven op aarde’. Met het zwarte tijdlint wordt in de klas
verteld hoe het leven op aarde is ontstaan. Hier worden verschillende lessen aan gewijd zodat de
kinderen een duidelijk beeld krijgen. De middenbouw is vandaag naar de voorstelling geweest van
Peter en de Wolf in het Zuiderstrandtheater. Dit is een voorstelling van het Residentie Orkest.
Onderbouw
In de kleuterklassen zijn we bezig met het onderwerp winter. Vanuit de eigen beleving zijn de
leerlingen aan het onderzoeken, experimenteren en aan het leren over dit onderwerp. Zo kunnen de
kinderen experimenteren met ijs, zijn er verhalen over de winter, er zijn versjes, spelletjes en wat
voelen we of welke kleding past bij de winter. We gingen op 2 februari van start met 'de warme
truiendag', tevens startschot voor de masterclasses die op dit moment elke vrijdag plaatsvinden.
Afgelopen vrijdag zijn de kleuters bezig geweest met 'zonne-energie' en wat is elektriciteit. De
komende drie weken komen nog aan bod Chill, Natuur & Tecniek en Voeding.
Peutergroep
Op de peutergroep hebben wij sinds een aantal weken een
lichtbak staan. Met deze lichtbak kunnen kinderen spelen met
licht, donker, schaduw, kleur en vorm. De kinderen worden
erdoor aangetrokken en we merken dat het goed werkt voor de
concentratie. Ook een aantal ouders van de groep vindt het leuk
er mee te experimenteren. We hebben in januari zelfs de Skittles
waterproef gedaan op de lichtbak. Deze kun je ook doen op een
gewone tafel, maar het licht maakte het wel heel speciaal. Doe
wat Skittles op een bordje, schenk er een beetje water bij en zie
de kleuren langzaam naar het midden lopen als een heuse
regenboog. We zitten nu net in de maand februari, maar op de
peutergroep zijn we al druk bezig met zaaien. Op dit moment
zaaien we waterkers, maar er staat nog veel meer op de planning.
Super leuk om alle kinderen zo enthousiast bezig te zien!
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Moestuin
De middenbouwers hebben de afgelopen weken meegeholpen het oude kippenhok leeg te maken.
De bedoeling is dat die een nieuwe bestemming krijgt: een kweekhok voor de moestuinplanten.
Na de voorjaarsvakantie, op donderdag 8 maart, beginnen we weer met de tuinlessen voor de
onderbouw. Stevige schoenen en warme kleding, die een beetje vies mag worden, is dan wel fijn
voor de kinderen. Heeft u bloembollen gekocht en zijn ze uitgebloeid? Dan kunt u die in de ijzeren
bak deponeren die in de hal staat, rechts van de tuintafel. We gaan die bollen dan weer in de grond
stoppen, zodat we volgend jaar nog meer voorjaarsbloeiers hebben.
Anouk Winkler
Afscheid van de ENMS
Een aantal jaar heb ik nu op de ENMS mogen werken, het was bijzonder om elke dag weer te
ervaren met hoeveel vertrouwen de kinderen, het onderwijs en de samenwerking mij werden
toegekend, gegeven en toevertrouwd. Ik voel me zeer vereerd om zoveel liefde, vrolijkheid,
erkenning en plezier in onderwijs, het leren en groeien om me heen te ervaren. Dank allemaal.
Lieve groeten, Anne
Medezeggenschapsraad (MR)
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
Nieuws van het schaakfront
Op 13 januari vond het Haagse basisschool schaakkampioenschap plaats. Hoewel de ENMS geen
lange schaakhistorie heeft, was het meester Frank gelukt om in alle leeftijdsgroepen een team van de
ENMS af te vaardigen. Het team t/m groep 8 bestond uit Eyal Blasband, Thomas Richter, Bas van
Rijn, Ties Nauta en Idan Blasband. Het team t/m groep 6 uit Hazel Catshoek, Niels Dammers,
Melody Levytskyy en Stijn Elings. En het team t/m groep 4 uit Floris Knüpling, Béla Blokland,
Muriël de Jong en Lauren Catshoek.
Onze teams speelden met veel enthousiasme. Hoewel geen van de teams echt voor de prijzen
speelde, eindigden ze respectievelijk 13e, 16e en 5e, werden er veel goede resultaten behaald en
eindigde een aantal spelers met hoge scores. Leuk om te zien hoe verschillend er in de
leeftijdsklassen werd gespeeld. In de jongste klasse ging niet alles volgens de spelregels, maar dat
mocht de pret niet drukken! We hopen volgend jaar weer mee te doen met teams in alle
leeftijdsklassen.
Schaken is leuk en bovendien goed voor het reken- en denkvermogen van uw kind. Als uw kind ook
een keer wil komen kijken bij het schaken, neemt u dan contact op met Frank Thoma,
frankthoma010@gmail.com.
VakantiepasClub Voorjaarsvakantie
VakantiepasClubleden gaan zich niet vervelen, want de makers van de ZomervakantiePas hebben
ook voor de Voorjaarsvakantie een mooi activiteitenaanbod samengesteld mét VakantiepasKorting.
Alle activiteiten zijn nu te bekijken op www.vakantiepas.nl. Is uw kind nog geen lid van de
VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via www.vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de
kortingen. VakantiepasClubleden krijgen twee weken vóór elke schoolvakantie een mail met
kortingsbonnen en een link naar de activiteiten.
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