Nieuwsbrief

Agenda
20 april
27 april
30 april t/m 11 mei
18 mei
21 mei
22 mei
24 mei
25 mei
28 mei t/m 8 juni
31 mei

19 april 2018

Koningsspelen
Koningsdag; geen school
Meivakantie
Schoolreis: groep 1 t/m 8 naar Beekse Bergen
Tweede Pinksterdag; geen school
Fietsexamen groep 7 (praktijk)
Schoolfoto: peutergroep, onderbouw, MB-1, broer/zus, groep 8
Schoolfoto: peutergroep, MB-2, MB-3, MB-4 en bovenbouw
Toetsperiode
Verschijning nieuwsbrief ENMS

Directienieuws
Binnen is beginnen
Sinds jaar en dag hebben wij de gewoonte om de ouders tussen 8.15 uur en 8.30 uur toe te laten in
de klas. De kinderen gaan dan al aan het werk en ouders kunnen even meekijken; een mooie
montessorigedachte ‘Binnen is beginnen’. Dit alles dient in redelijke rust plaats te vinden.
In de praktijk blijkt in steeds meer groepen (van onder- tot en met bovenbouw) dat ouders niet op
tijd de klas uitgaan. We hebben daarom met het hele team besloten om na de meivakantie de
volgende regel in te voeren: geen ouders meer in de klas en afscheid nemen bij de deur van de klas.
We beschouwen dit als een pilotfase en beslissen kort voor de zomervakantie hoe we in het nieuwe
schooljaar verder willen gaan. Wij denken dat het de rust en regelmaat ten goede komt en dat het
voor de kinderen een betere start is. Natuurlijk begrijpen wij dat het leuk is voor ouders om soms in
de klas te kijken naar de werkjes van de kinderen. We zullen hiervoor een aantal data plannen. Zodra
de data en tijdstippen bekend zijn, zullen wij u die mailen. Mocht u nog vragen over hebben over
deze nieuwe maatregel, dan horen wij dat graag.
Vervanging
Het vervangen van afwezige leerkrachten blijft een (landelijk) probleem. Wij kunnen het vaak intern
opvangen, omdat parttimers kunnen invallen of omdat we de kinderen verdelen. Ook juf Gonneke
kan gelukkig regelmatig inspringen. Wij doen elke keer onze uiterste best een goede oplossing te
bedenken en het onderwijsleerproces zo min mogelijk te verstoren.
Vacatures
Zoals u weet zijn er enkele vacatures in te vullen na de zomervakantie. Heidy gaat werken op de
Europese School, Nina gaat met zwangerschapsverlof en Ingrid gaat een dag minder werken. Er zijn
gelukkig al wat sollicitatiebrieven binnengekomen, maar uiteraard zoeken we ook intern naar
oplossingen.
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Tevredenheidsonderzoeken
Op de site ‘Scholen op de kaart’ staan de uitslagen van het leerlingtevredenheids- en
oudertevredenheidsonderzoek: https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7762/1100/EersteNederlandse-Montessori-School/Leerlingtevredenheid. Bij het oudertevredenheidsonderzoek
worden alleen de eerste 11 antwoorden getoond. Bij deze uitslag hebben we onderstaande
toelichting geplaatst:
Het oudertevredenheidsonderzoek is online afgenomen middels het onderzoeksysteem van Kwaliteitscholen. Dit
systeem maakt gebruik van een vierpuntschaal. ‘Scholen op de kaart’ maakt een vertaalslag naar een tienpuntschaal
waardoor een score van 97,3% tevreden tot zeer tevreden (op de vraag: 'In hoeverre gaat uw kind met plezier naar
school?) resulteert in het cijfer 8,6. En 95,5% tevreden tot zeer tevreden (op de vraag: ‘Welk rapportcijfer geeft u de
school?) vertaalt ‘Scholen op de kaart’ naar een 7,5.
De schoolspecifieke vragen van het oudertevredenheidsonderzoek (o.a. over ons
montessorionderwijs) worden nog door ons geanalyseerd en daar komen wij op een later moment
op terug.
Eindredactie nieuwsbrief en meer…
In de nieuwsbrief ontbreekt vrijwel altijd de naam van Marianne Brouwer, onze office manager. Op
deze plek mag best vermeld worden, dat zij de eindredacteur is van de nieuwsbrief en de website en
vaak hele stukken voor ons schrijft. Sowieso willen we haar in deze nieuwsbrief eens in het zonnetje
zetten, omdat zij heel veel, vaak onzichtbaar, werk verricht voor de ENMS, maar zelden genoemd
wordt. Marianne bedankt!
(PS van Marianne: In deze tekst mocht ik van Cees en Nicoline niets veranderen )
Nicoline van Ginkel en Cees Noordegraaf

Nieuws uit de bouwen
Bovenbouw
Er gebeurt op dit moment veel in de bovenbouw. Groep zeven heeft met succes het theoriegedeelte
van het fietsexamen afgelegd. Alle kinderen zijn hiervoor geslaagd. Het blijft nog even spannend
want op 22 mei volgt het praktijkgedeelte. De kinderen kunnen hiervoor zelfstandig of samen met u
oefenen. Groep acht heeft de IEP Eindtoets gemaakt en gaat na de meivakantie beginnen aan de
musical en aan het eindwerk. Juf Leonie is weer beter en dat betekent dat alle kinderen inmiddels
weer terug zijn naar hun eigen klas. De collega’s van de bovenbouw hadden het druk met een volle
klas, maar vonden het ook supergezellig. De hele bovenbouw is naar het Zuiderstrandtheater
gewandeld en daar hebben de kinderen naar een muziekvoorstelling gekeken. Op 20 april doen alle
kinderen mee aan de Koningsspelen.
Middenbouw
De tijd gaat snel; hebben we net een gezellig paasontbijt gehad, een
museum bezocht (zie de foto), dan volgt nu het feest van de
Koningsspelen en daarna een lange meivakantie. Aan al deze feesten
wordt aandacht besteed. Natuurlijk wordt er ook nog gerekend, gelezen
en houden we ons bezig met de open en gesloten lettergrepen. Marieke
zorgt voor prachtige TeHaTex-lessen en behalve gym zijn er ook nog
allerlei naschoolse sportactiviteiten. Nieuw zijn de muzieklessen van
Myrthe. Myrthe speelt vaak gitaar en biedt nieuwe (soms bekende) liedjes
aan. De kinderen zijn heel enthousiast en hebben een grote inzet. I like
the flowers in canon klinkt erg mooi! Iedere middenbouw legt eigen
accenten wat betreft het kosmisch thema het menselijk lichaam. Ook het
voorjaar kreeg aandacht. Inmiddels zijn we achter de schermen druk bezig
met de voorbereiding voor de schoolreis.

2

Onderbouw
De onderbouwgroepen hebben allemaal een bezoek gebracht aan het Gemeentemuseum. Daar
hebben we de les ‘Een avontuur in Delfts blauw’ gehad. In deze les gingen de kinderen onder andere
zelf aan de slag met het maken van een tulpenvaas van karton. Daarnaast bekeken de kinderen de
tentoonstelling over Delfts blauw. De kinderen en de leidsters zijn heel blij, dat het mooie weer zich
de afgelopen dagen wat vaker laat zien. Tijdens het buitenspelen is een deel van het plein afgezet
voor ‘rustiger’ spel. Er kan bijvoorbeeld gebouwd worden met blokken of met knikkers gespeeld
worden. Er ligt een kleed waar kinderen ook rustig een boekje kunnen bekijken of kunnen tekenen.
We proberen hiermee tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeftes van de kinderen. Tot nu
toe krijgen we veel enthousiaste reacties. We willen het aanbod van activiteiten ook regelmatig
wisselen.
Onze nieuwe teamleden
Paul de Leu
Het is er dan toch nog van gekomen. Ik sta op maandag en dinsdag
voor de klas in OB-2! Ergens in het archief zou nog wel eens een
groepsfoto van de peuters te vinden kunnen zijn van bijna dertig jaar
geleden. Daar sta ik dus op, toen nog piepjong en graatmager (!),
als leider van de peutergroep. Een kleine tien jaar geleden was ik
opnieuw te vinden op de ENMS. Na (alsnog) de Pabo afgerond te
hebben, stond ik een dag in de week voor (dat heette toen nog) groep
B. Wat ik dan ook geweldig vind is om, zo heel af en toe 'daar ben je
weer!' te horen te krijgen. Hoe dit alles zo is gelopen? Wel, afgelopen
januari kwam ik op bezoek bij Saskia. Om te kijken of ik het nog
steeds zo leuk zou vinden bij de kleuters... Afijn, die combineer ik dus
nu met mijn werk bij stichting Proefdiervrij. Daar voer ik de redactie
van het magazine en andere papieren en digitale uitingen. Daarnaast
ben ik een enthousiaste tenor. Ik rust nu even uit van het Mattheus seizoen, maar ik verheug mij
alweer op nieuwe masterclasses die ik binnenkort in Engeland ga volgen. Dus mocht je
iemand 'Hallo allemaal' horen zingen, dan weet je waar het mogelijk vandaan komt.
Myrthe van der Maas
Ik ben Myrthe, ik ben 23 jaar en ik woon in
Den Haag. In 2017 heb ik mijn studie Kunstzinnige
Therapie (richting muziek) aan de Hogeschool Leiden
afgerond. Sinds maart 2018 verzorg ik op maandag en
woensdag met heel veel plezier de muzieklessen op
de ENMS. Als oud-leerling van de ENMS vind ik het
fantastisch dat ik nu zelf deel uit mag maken van het
team als muziekleerkracht. Naast mijn nieuwe baan
op de ENMS werk ik met veel plezier in de
bibliotheek, houd ik natuurlijk van muziek maken en
teken ik graag. Ik kijk uit naar een mooie toekomst op
deze fijne school!

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
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Moestuin
Eindelijk zon en warmte. De moestuin groeit nu hard. De narcissen en hyacinten zijn uitgebloeid.
Nu bloeien de blauwe druifjes en de tulpen, rood en paars. De afgelopen weken hebben we met
de bovenbouw doperwten en snijbonen gezaaid en uitjes gepoot. Ook de vele moestuintjes van
‘s lands grootste kruidenier staan te pronken in de vensterbank. De kinderen moeten ze zelf water
geven en verzorgen. We zaaien ook bloemen voor de bijen: phacelia of bijenvoer, juffertje-in-t-groen
en paarse morgenster. Volgende week gaan we zonnebloemen en nog meer groente zaaien. Na de
meivakantie is de middenbouw weer aan de beurt. Voor die tijd moeten we alle moestuintjes buiten
uitplanten, want twee weken vakantie gaan ze niet overleven.
Anouk Winkler

Schoolfoto
Op 24 en 25 mei komt de schoolfotograaf. Dit jaar worden de foto’s gemaakt door Kannegieter
Schoolfotografie http://www.schoolfotografiekannegieter.nl/.
De planning is als volgt:
-

Donderdag 24 mei
o Peutergroep
o OB-1
o OB-2
o OB-3
o OB-4
o MB-1
o Groep 8
o Broer/zus foto’s

-

Vrijdag 25 mei
o Peutergroep
o MB-2
o MB-3
o MB-4
o BB-1
o BB-2
o BB-3
o BB-4

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 26 april wordt de
kist leeg gemaakt en worden niet opgehaalde voorwerpen aan de weggeefwinkel gegeven. Veel dank.
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