Nieuwsbrief

Agenda
23 maart om 14.30 uur
28 maart
29 maart
30 maart
02 april
03 april
05 april
17 en 18 april
19 april
19 april
20 april
27 april t/m 13 mei

22 maart 2018

Presentatie midden- en bovenbouw resultaten masterclasses
Vossenjacht midden- en bovenbouw; kuikentjes zoeken onderbouw
Paasontbijt
Goede Vrijdag; geen school
Tweede Paasdag; geen school
Margedag groep 1 t/m 8; Studiedag team
Verkeersexamen groep 7 (theorie)
IEP Eindtoets groep 8
Bovenbouw naar Zuiderstrandtheater
Verschijning nieuwsbrief ENMS
Koningsspelen
Meivakantie

Directienieuws
Masterclasses
Dit schooljaar zijn we gestart met het project de masterclasses. De eerste ronde met het thema
energie zit er bijna op. Vrijdagmiddag 23 maart om 14.30 uur kunt u de eindpresentatie zien van de
midden- en bovenbouw. De onderbouw doet in deze nieuwsbrief verslag over wat zij hebben
gedaan tijdens de masterclasses. Op het scherm in de hal kunt u nu al de presentatie van de
Masterclass Media zien. Graag willen we iedereen bedanken die zich voor deze masterclasses hebben
ingezet. De kinderen hebben er veel van geleerd en vonden het erg leuk.
Personeel
Cees zit op dit moment behoorlijk in de lappenmand. Er volgen volgende week onderzoeken in het
ziekenhuis. De komende twee weken verwachten wij hem nog niet op school. Nu Cees afwezig is,
kunt u voor vragen terecht bij Marianne en Nicoline.
Nina is in verwachting van haar derde kind. Tot aan de zomervakantie staat zij voor BB-4. Na de
zomervakantie start haar zwangerschapsverlof.
Gelukkig is Benice onlangs weer begonnen als gymleerkracht. Wegens een operatie aan haar pols
heeft ze sinds november niet kunnen werken. We zijn erg blij dat Denise haar in die periode heeft
kunnen vervangen en willen haar hiervoor graag bedanken.
Half april verwachten wij Froukje terug van ouderschapsverlof. Heel fijn dat zij ons team weer komt
versterken.
Na de voorjaarsvakantie is Paul gestart in OB-2 ter vervanging van Anne en heeft Myrthe de
muzieklessen overgenomen van Judith. Wij zijn daar heel blij mee. In een volgende nieuwsbrief
zullen zij zich aan u voorstellen.
Nieuwe gymzaal
De verbouwing van de nieuwe gymzaal is in volle gang. Nicoline en Yvonne hebben alvast een kijkje
genomen. Zodra we weten wanneer we de gymzaal in gebruik kunnen nemen, zullen wij u
informeren.
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Nieuwe vertrouwenspersonen ENMS
Vanaf heden wordt de rol van vertrouwenspersoon voor de ENMS vervuld door twee externe
vertrouwenspersonen van het Centrum Vertrouwenspersonen Plus: Lilian Vermeulen en Anton de
Leeuw. Zij vervullen ook de rol van externe vertrouwenspersoon en vertrouwenspersoon integriteit
van de Stichting Het Rijnlands Lyceum. Contact: Centrum Vertrouwenspersonen Plus: 06-81316936;
website: www.cvp-plus.nl.
Parkeren
Graag willen wij u vragen te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Regelmatig staan er
bijvoorbeeld auto’s op de stoep van de Laan van Poot geparkeerd en dat levert gevaarlijke
verkeersituaties op voor ouders en kinderen.
Verkeershinder route Kijkduin-Houtrust
Op 26 maart start de gemeente met de werkzaamheden voor de herinrichting van de route KijkduinHoutrust. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, zijn de werkzaamheden opgedeeld in negen
delen. In april 2019 is de weg weer klaar voor gebruik. De werkzaamheden brengen naar
verwachting veel verkeershinder met zich mee. Op 26 maart starten ze met deel 1 en deel 3. Dit
betekent dat de weg is afgesloten vanaf de Machiel Vrijenhoeklaan ter hoogte van de
Kijkduinsestraat tot het tankstation. Ook is de kruising Daal en Bergselaan afgesloten. Deze
werkzaamheden duren tot en met 5 juli. Kijk voor meer informatie voor de overige delen op
www.kijkduinhoutrust.nl. Wij hopen dat jullie niet te veel hinder hiervan zullen ondervinden.
Volgens de gemeente zullen voetgangers en (brom)fietsers beperkt last hebben van de
werkzaamheden. Dus kom indien mogelijk met de fiets of lopend naar school.
Nicoline van Ginkel en Cees Noordegraaf
Nieuws uit de bouwen
Bovenbouw
In de bovenbouw gaat groep zeven op voor het theorie-verkeersexamen. Het examen is op 5 april.
De kinderen maken de toets in de klas. De IEP toets voor groep acht is op 17 en 18 april. De
kinderen maken de toets op zolder onder begeleiding van Nicoline en Yvonne. Op donderdag
19 april gaan alle kinderen van de bovenbouw naar het Zuiderstrandtheater. Wij gaan hier lopend
naar toe. Op 20 april worden dit jaar de Koningsspelen gehouden. De spelen vinden dit jaar plaats
op de atletiekbaan.
Middenbouw
De lente is begonnen en dat is ook in de middenbouw te merken. Tijdens de TeHaTexlessen worden de mooiste paasknutsels gemaakt. Ook genieten wij van het lentezonnetje in de
pauze. Woensdag doen we samen met de bovenbouw mee aan de vossenjacht door de duinen. De
kinderen gaan in groepjes onder begeleiding van ouders op speurtocht. Op donderdagochtend
hebben we een paasontbijt. Binnenkort gaat de middenbouw op bezoek in het Gemeentemuseum.
Deze les zal gaan over dromen!
Onderbouw
In de onderbouw zijn we al helemaal in de paasstemming aan het komen. Er wordt in de
verschillende groepen druk geknutseld en de kinderen kijken uit naar de paasspeurtocht en het
paasontbijt van volgende week. De afgelopen weken hebben we kunnen genieten van de
masterclasses over isoleren en goede gezonde voeding. Wij zullen vrijdag geen presentatie geven
over onze masterclasses zoals de midden- en bovenbouw, maar praten u graag via deze weg bij over
onze geweldige lessen. Tijdens de masterclass over isoleren hebben de kleuters een verhaal gehoord
over koning Lolly. Een koning die teveel lolly’s eet en het op een dag wel erg warm kreeg. De lolly’s
bleken niet de oorzaak van zijn oververhitting, maar de te hoge temperatuur in het paleis. Vanuit dit
verhaal is er gesproken over energie besparen en hoe je er zelf voor kan zorgen dat je het in de
winter niet te koud krijgt met behulp van verschillende laagjes kleding. Als afsluiting hebben de
kinderen potjes geïsoleerd met verschillende materialen zoals: rietjes, watten, wc-papier, inpakpapier,
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aluminiumfolie, etc. Tijdens de masterclass over gezonde voeding
hebben de kinderen geleerd wat gezonde voeding doet voor je lijf.
Ook zorgt gezonde voeding ervoor dat je snel beter kunt worden als
je ziek bent. Aan de hand van het verhaal Drakensnot hebben de
kinderen fruit en groente gesorteerd en gesproken over wat zij
lekkere en gezonde voeding vinden.
Moestuin
Omdat we meer dan 200 moestuintjes van AH hebben gekregen, hebben we dringend
champignonbakjes nodig. Ook hebben we kleine plastic plantenpotjes nodig om de zonnebloemen
in te zaaien. Wie helpt? Dan hebben we straks een tuin vol tomaten, komkommer, wortel en radijs.
En prachtige bloemen. Veel dank alvast.
Anouk Winkler
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 uit de mediatheek
Nieuwe kinderboeken verleiden kinderen om te gaan
lezen. Daarom vullen we de schoolbibliotheek regelmatig
aan met nieuwe boeken. De actuele, aantrekkelijke boeken
zorgen voor leesplezier. Een noodzakelijke voorwaarde
voor leesmotivatie en betere leesprestaties. Er zijn veel
extra boeken aangeschaft om de kinderen mee te kunnen
laten doen met de Nederlandse Kinderjury. Dit is de
grootste Nederlandse publieksprijs voor kinderboeken.
Ieder jaar kiest de Nederlandse Kinderjury het beste
kinderboek van het jaar. De jury bestaat uit alle kinderen
tussen de 6 en 12 jaar. Het is een leuke en verrassende
manier om samen met boeken bezig te zijn. Kinderen lezen en beoordelen boeken (herkenbaar aan
de sticker op het boek) en brengen uiteindelijk hun stem uit op hun favoriete kinderboek tussen
7 maart en 16 mei. Dit kan in de mediatheek met stemformulieren of via www.kinderjury.nl. De
uitreiking van de prijs van de Nederlandse Kinderjury vindt in juni 2018 plaats op de
Kinderboekenparade. Fijn als jullie de kinderen ook enthousiasmeren om mee te gaan doen!
Afgelopen vrijdag kwam de schrijfster Manon Sikkel bij
ons op school. Ze heeft iedere bovenbouwgroep
bezocht en vertelde met veel humor en enthousiasme
over haar werk en boeken. Ze hoopt natuurlijk op veel
stemmen. De 6e groepers hebben allemaal hun boek
gebonden. Er zijn al veel mooie verhalen geschreven. De
komende periode wordt er uit de gemaakte boeken
gelezen. Zodra iedereen de boeken gelezen heeft,
houden we per groep ook een kinderjury. De datum van
de uitreiking van de gouden en zilveren griffel volgt nog.
TIP: Er is een nieuwe website speciaal voor de jeugd. Het doel is om jongeren te inspireren om te
lezen en om informatie te bieden, onder meer voor werkstukken en spreekbeurten.
Zie www.jeugdbibliotheek.nl.
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