Nieuwsbrief

Agenda
28 mei t/m 8 juni
13 juni
15 juni
20 juni
22 juni
28 juni
29 juni
02 t/m 05 juli
03 juli
09 juli
10 juli
11 juli
11 t/m 13 juli
13 juli
16 juli t/m 24 augustus

31 mei 2018

Toetsperiode
Formatie + groepsindeling bekend
Juffendag onderbouw
Informatieochtend aspirant ouders
Margedag groep 1 t/m 8; studiedag team
Verschijning nieuwsbrief ENMS
Eindfeest van 17.00 tot 19.30 uur; kinderen 12 uur vrij
Verslagweek (facultatief)
Musical groep 8
Presentatie eindwerk groep 8
Afscheid groep 8
Afscheid oudste kleuters
Groep 8 vrij
Laatste schooldag; kinderen 12 uur vrij
Zomervakantie

Directienieuws
Ontwikkelingen in de MR
Volgende week ontvangt u een speciale oproep van de huidige MR-leden in verband met het vertrek
van de oudergeleding. Florien Vos, Nicole Visser en Joel van Andel maken graag plaats voor een
nieuwe ploeg ouders/verzorgers. Medezeggenschap is voor de ENMS heel belangrijk, wij hopen dus
op nieuwe aanmeldingen van betrokken ouders. Meld u aan via directie@enms.nl of mr@enms.nl.
‘Binnen is beginnen’
De regel ‘Binnen is beginnen’ is na de meivakantie ingegaan en over het algemeen bevalt deze prima.
Enkele ouders vinden het jammer dat het werk van de kinderen ’s morgens niet bekeken kan
worden en in de onderbouw mist men het contact wat meer. In de MR zijn ook wat vragen van
ouders binnengekomen over deze regel. We nemen alle opmerkingen mee in ons besluit; voor de
zomervakantie laten we weten hoe we in het nieuwe schooljaar van start gaan.
BSO na de zomervakantie
De plannen van 2Samen zijn weer wat verder ontwikkeld. De gymzaal in onze school is ook
beschikbaar voor de BSO. Inmiddels zijn er mooie tekeningen gemaakt door een architect in
verband met de verbouwing van de kleedkamers tot BSO-ruimte. Alle ENMS-kinderen van 4 t/m
12 jaar zijn dus vanaf 1 augustus welkom op de BSO van 2Samen in de ENMS. Schrijf u snel in,
want er ontstaat al een wachtlijst. Inschrijven voor 2Uilen kan via
https://2samen.ouderportaal.nl/portal/page/kocon/subscribe.seam#subscription
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Enquête
Een leerkracht van de ISH zal een beroep doen op onze ouders om een online enquête in te vullen
over tweetaligheid. De enquête is ook bedoeld voor ouders, verzorgers van kinderen die niet
tweetalig worden opgevoed. U ontvangt spoedig een mail met een link naar de enquête.
Schoolreis Beekse Bergen
De gehele schoolbevolking heeft genoten van de schoolreis naar de Beekse Bergen. Alle hulpouders
willen we hier nog even hartelijk bedanken!
Verkeerssituatie
De gemeente heeft geluisterd naar onze zorg rond de verkeerssituatie bij de school en… actie
ondernomen! Er zijn extra paaltjes geplaatst langs het trottoir aan de kant van de Nutsschool en
regelmatig wordt er ter plekke door de politie gecontroleerd op foutparkeren en roekeloos rijden.
Foto’s en privacy
Onlangs ontving u van ons een brief over de nieuwe privacywet (AVG). Wij hanteren diverse
richtlijnen, die vanuit Europese regelgeving zijn opgelegd. Daarom vragen wij u heel behoedzaam
om te gaan met het maken van foto’s van andere kinderen. Zonder toestemming van hun
ouders/verzorgers is dit niet toegestaan. Wilt u hier tijdens schoolactiviteiten zoals het eindfeest en
de musical rekening mee houden? Bij voorbaat hartelijk dank.
Nicoline en Cees

Nieuws uit de bouwen
Bovenbouw
In de bovenbouw breekt een spannende tijd aan voor groep acht. De kinderen werken in de klas aan
het eindwerk. Ze gaan dit in de laatste schoolweek presenteren aan de ouders en aan de rest van de
school. Verder wordt er hard gewerkt aan de musical. De kinderen hebben allemaal een rol en zijn
nu druk met elkaar aan het repeteren. De kinderen van groep zeven hebben allemaal het fietsexamen
gehaald. Heel fijn! Naast het werken aan de Cito-toetsen werken de kinderen van groep zes en zeven
ook aan het thema kunst.
Middenbouw
Na de meivakantie mochten wij op een zonnige vrijdag op schoolreis naar de Beekse Bergen. Na een
gezellige busreis hebben we genoten van het wandelen langs alle wilde dieren. Fijn gespeeld in de
speeltuin en veel geleerd van de ranger die ons vertelde over de dieren tijdens de bus tour. Moe maar
voldaan kwamen wij na een iets langere terug reis weer bij school aan. Het was een heerlijke en
gezellige dag. Dank aan alle ouders die mee zijn gegaan! Deze week zijn we met de Cito toetsen
begonnen, in alle rust wordt er hard gewerkt. Wij krijgen in groepjes les van de tuinjuf Anouk. Zij
leert ons veel over de planten in de tuin en hoe belangrijk de bijen voor ons zijn. Door het lekkere
weer hebben we al een paar keer buiten kunnen gymmen. De Koningsspelen waren fantastisch
geregeld door de gymjuffen en de studenten van de HALO. Het was een geslaagde, actieve dag.
Onderbouw
Wat hebben de kinderen genoten van de schoolreis in de Beekse
Bergen. We hebben door het park gelopen en veel wilde dieren
bewonderd. Tijdens de bus safari hebben we een giraf van één dag
oud gespot! In de onderbouw werken wij nu met het schatkist
thema ‘de ijskraam van Jan en Sam’. Hierbij komen onder andere
buitenspelen en kriebelbeestjes aan bod. Dit thema wordt op
15 juni afgesloten met een feestelijke juffendag🎈
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Peutergroep
Op de peutergroep zijn we bezig met insecten en andere kleine diertjes. We
komen ze tegen in boeken, maar ook buiten op het plein. De juffen leren ons
dat we er niet bang voor hoeven te zijn. Pissebedden, vliegen, spinnetjes,
vlinders, mieren en zelfs een slak. Ze zaten voor één dag binnen zodat we ze
even goed konden bekijken in een doorzichtige bak. Dat was super leuk!
Gym
We gymmen nu weer lekker buiten, denk hierbij aan buitenschoenen en misschien een petje. Bij fris
weer eventueel een lange broek en een vestje. Op slippers kan niet worden gegymd!
Benice en Denise
Moestuin
Met deze zomerse temperaturen groeit alles als kool. Een beetje meer regen is wel fijn voor de
kruiden, groente en bloemen. Het enthousiasme van de middenbouw werkt aanstekelijk: ze ruiken
en proeven aan kruiden en eetbare bloemen. We zaaien weer volop groente. Sperziebonen,
borlottibonen en snijbiet. Ook hebben we pompoenen in potjes gezaaid. En nu maar water geven.
De tomaten- en komkommerplantjes die zijn voorgezaaid, kunnen binnenkort naar buiten. De
appelboom is uitgebloeid. Wat een prachtig gezicht was dat: voor het eerst honderden bloemen aan
de boom. Nu maar hopen op heel veel appeltjes.
Anouk Winkler
Vossenjacht
Door het drukke programma in deze laatste schoolweken wordt de vossenjacht verzet naar een
nader te bepalen datum na de zomervakantie. Woensdag 6 juni vervalt en wij hopen dat wij op jullie
inzet kunnen rekenen na de zomervakantie. Een nieuwe datum wordt zo snel mogelijk aan jullie
doorgegeven.
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
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 14 juni wordt de kist
leeg gemaakt en worden niet opgehaalde voorwerpen aan de weggeefwinkel gegeven. Veel dank.
Schoolvakanties 2018 - 2019
Prinsjesdag 18 september 2018
Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019
Goede Vrijdag 19 april 2019
Meivakantie 22 april t/m 03 mei 2019
Hemelvaartweekend 30 t/m 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2019
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