Nieuwsbrief

Agenda
29 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

28 juni 2018

Eindfeest van 17.00 tot 19.30 uur; kinderen 12 uur vrij
Kinderen krijgen verslag mee naar huis
Verslagweek (facultatief)
Musical groep 8
Presentatie eindwerk groep 8 in de gymzaal van 16.30-17.30 uur
Afscheid groep 8
Afscheid oudste kleuters
Groep 8 vrij
Laatste schooldag; kinderen 12 uur vrij
Zomervakantie

Directienieuws
Binnen is beginnen
Wij hebben met de MR en het team het brengen tot de deur van de klas geëvalueerd. Sommige
ouders stuurden ons en/of de MR een e-mail. Ook spraken ouders ons erop aan. We hebben alle
opmerkingen meegenomen in ons besluit. De nieuwe regel is volledig in lijn met het gedachtegoed
van Maria Montessori. De school is er voor de kinderen; volwassenen dienen de rust te waarborgen
en ruimte te geven aan kinderen, die al aan het werk zijn gegaan, want 'binnen is beginnen'.
Montessori wilde kinderen zelfredzaam en zelfstandig laten zijn, ze onafhankelijk van de
volwassenen hun eigen oplossingen laten bedenken. Zij wilde dat ouders niet uit handen nemen, wat
kinderen zelf al kunnen: de tas dragen, de jas ophangen, het plantje wegbrengen en een werkje
uitkiezen. School is het domein van de kinderen; hier wordt gewerkt. In het tot de deur brengen zit
ook meteen het loslaten van het kind, het groot laten zijn van je kind… ze kunnen het! Wij beseffen
dat ouders op deze wijze nauwelijks nog in de klas kunnen komen. Elke woensdag is er daarom van
12.15 uur tot 12.30 uur gelegenheid om even binnen te komen en te kijken waar het kind mee bezig
is. Op andere dagen hebben de leerkrachten om 15.00 uur overleg met elkaar tot 15.30 uur.
Afspraken met ouders worden daarom na 15.30 uur ingepland. Om 14.45 uur gaan de tussendeuren
open en kunt u de gang naar de klassen inlopen. Tot 14.45 uur zijn de kinderen aan het werk (soms
ook in de gangen).
Cursussen
De nieuwe medewerkers gaan komend schooljaar een montessoricursus volgen. Ook zullen we twee
keer per jaar op woensdagmiddag een speciale montessoribijeenkomst beleggen met alle teamleden.
De laatste weken
De laatste schoolweken zijn weer heel erg druk. Afscheid nemen van groep 8 en juf Heidy, de
musical opvoeren en bekijken, alle afspraken nalopen, een nieuwe jaarplanning maken, de nieuwe
rekenmethode introduceren, de klas in orde maken voor werkzaamheden in de zomer (schoonmaak,
verbouwingen, etc.). Kortom, iedereen is wel een beetje aan vakantie toe. Wij hopen iedereen
gezond en wel terug te zien op de eerste schooldag. Een hele fijne vakantie!
Nicoline van Ginkel en Cees Noordegraaf
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Nieuws uit de bouwen
Bovenbouw
De laatste twee weken van dit schooljaar komen eraan. Er staat nog een aantal leuke activiteiten op
het programma. Eerst natuurlijk deze week het eindfeest. Zijn jullie al aan het bakken?
Dinsdag 3 juli lopen wij om 12 uur met de hele school naar het Hofstad Lyceum om de musical van
groep 8 te gaan bekijken. De kinderen van groep 8 hebben de afgelopen periode op een hele fijne
manier samen aan de musical gewerkt. Mocht u nog mee willen lopen, geef dat dan door aan de
leidster. Maandag 9 juli presenteert groep 8 het eindwerk van 16.30 tot 17.30 uur. Daarna sluiten we
gezellig af met een etentje op het strand met groep 8. De groepen 6 en 7 zijn nog volop bezig met
het thema kunst. Hier zullen zij tot het einde van het jaar aan werken.
Middenbouw
De afgelopen periode is er veel geleerd, gebeurd en gedaan in de middenbouw. Zo hebben MB-1 en
MB-2 de verjaardagen van hun juffen op het strand gevierd. Het was een gezellige ochtend en de
juffen zijn goed verwend! Verder zijn wij in de middenbouw druk bezig met het afscheid van de
vijfde groepers. De vijfde groepers zijn druk en zelfs zenuwachtig, maar ze hebben heel veel zin in
de bovenbouw! De middenbouwkinderen zijn echt toe aan vakantie. Deze laatste weken zijn erg
druk, maar heel gezellig. Wij bijten nog even door.
Onderbouw
Deze maand vierden we in de onderbouw de ‘Juffen- en meesterdag’, waarmee op één dag alle
verjaardagen werden gevierd. Als thema voor deze dag werd gekozen voor sprookjes, dus de juffen
en meester waren verkleed als Sneeuwwitje, Elsa uit Frozen, Assepoester, Roodkapje en de prins uit
Sneeuwwitje. Maar dat laatste zagen veel kinderen anders, want een muts met een veer is toch echt
een pietenmuts! Het topevenement die ochtend was het schatgraven. Hiervoor gingen we naar de
zandvlakte. Er waren vier schatten begraven. We hadden het schatterrein amper bereikt of enkelen
van de jongste kleuters kwamen al enthousiast teruggerend en riepen ‘kijk juf, ik heb een
mattenklopper gevonden!’ ‘En ik een prullenbak!’. Daar gingen onze aanwijzingen! Van de vier
schatten zijn er twee teruggevonden en in alle opwinding is er ook nog een mattenklopper onder het
zand verdwenen. Die middag werd getrakteerd op ijsjes door een sprookjesdame met een
meterslange vlecht. Het was een heerlijke dag voor alle kinderen en de juffen en meester zijn
geweldig verwend met heel veel cadeaus. Iedereen heel erg bedankt!
Moestuin
Hanneke te Giffel stopt eind van dit schooljaar als lid van de tuincommissie. Haar dochter Marit
gaat van school. Hanneke is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Groene
Schoolplein (vanaf 2012) en zij was één van de aanjagers. Van het schrijven van het projectplan voor
het aanvragen van de subsidie bij Fonds 1818, tot het handen uit de mouwen steken in de tuin. We
bedanken haar voor haar grote inzet en wensen haar een mooie toekomst! We zoeken nu nieuwe
ouders die betrokken willen zijn bij de schoolmoestuin om plaats te nemen in de tuincommissie. We
vergaderen af en toe, doen veel via de mail en gaan met een zekere regelmaat tuinklussen doen waar
ik tijdens de tuinles niet aan toe kom.
Zomerklussen in de moestuin: in de zomervakantie gaan we elke dinsdagmorgen in de tuin werken
om klussen te doen. Vanaf ongeveer 9 tot 12 uur zijn we er. Als je zin hebt, kun je komen
meehelpen. Jose komt af en toe, misschien Jurgen of Hanneke ook wel eens, en ik.
Anouk Winkler
Nieuwe schoolmaatschappelijk werker
Volgend schooljaar ga ik (Floor) de ENMS verlaten. Mijn collega Maya Ramesar zal de nieuwe
schoolmaatschappelijk werker worden op de ENMS. Ik wil alle ouders en kinderen met wie ik heb
samengewerkt de afgelopen drie jaar bedanken hiervoor.
Floor van der Vegt
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Nieuwe teamleden komend schooljaar
Carolien van Daalen
Mijn naam is Carolien en ik zal vanaf volgend schooljaar werkzaam zijn als
leraarondersteuner op de ENMS. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Ruim
twaalf jaar heb ik met veel plezier op een school voor speciaal basisonderwijs in
Den Haag gewerkt. Mijn werkdagen zijn van maandag t/m donderdag. Op
vrijdag heb ik mijn omadag. In mijn vrije tijd winkel en wandel ik graag en ik
ben gek op Italië. Ik verheug me op de samenwerking met collega's, leerlingen
en ouders. Tot na de vakantie!
Francine Oostdijk
Montessorionderwijs is mijn passie! Mijn naam is Francine en ik heb twee jaar
met veel plezier stage-ervaring opgedaan in het montessorionderwijs. Ik vind
het heel leuk om volgend schooljaar als onderwijsassistent aan de slag te gaan
(in de onderbouw). Omdat ik zelf met veel plezier op een montessoribasisschool heb gezeten, wil ik graag dat plezier ook weer met de kinderen van
de ENMS beleven! Ik woon in het Westland en ben dol op mijn hondje Billy,
die je hier op de foto ziet. Een hele fijne zomer voor iedereen en ik verheug mij
op het nieuwe schooljaar! Tot in augustus!
Irene Durand
Mijn naam is Irene en u kunt mij in het nieuwe schooljaar op maandag en dinsdag
in OB-2 vinden. Ik ben getrouwd met Dave en trotse moeder van Sterre (10 jaar)
en Boris (8 jaar). Ik heb eerder als leerkracht gewerkt met kleuters op een school
van het SCOH en ben er een aantal jaar tussenuit geweest toen mijn kinderen
jonger waren. In de afgelopen jaren heb ik een tijd als invalkracht met peuters
gewerkt en tot op heden geef ik lessen aan kinderen uit het basisonderwijs in
Muzee Scheveningen. Nu mijn eigen kinderen groter zijn, pak ik graag deze kans
om wederom met kleuters te werken met beide handen aan! Ik vind het werken
met kleuters zo mooi, omdat zij zo verwonderd kunnen zijn over van alles uit de
wereld om ons heen. Ik kijk dan ook verheugd uit naar het nieuwe schooljaar!
Medezeggenschapsraad (MR)
Op 29 mei vond de laatste MR vergadering plaats in de huidige bezetting; Nicole, Joel en Florien
maken per september plaats voor drie nieuwe leden uit de oudergeleding. Deze nieuwe MR leden
zullen zich begin volgend schooljaar aan u presenteren. Vanuit het team wordt per september ook
gezorgd voor een nieuw MR lid vanwege het vertrek van Heidy van der Zwaan. Tijdens de
vergadering is gesproken over de 'binnen is beginnen' regel. Het formatieplan 2018-2019 is
doorgenomen en er is een agenda gemaakt met punten die in het nieuwe schooljaar op de MR
vergadering aan bod moeten komen.
De volgende MR vergadering wordt gepland in september. Suggesties en inbreng van punten vanuit
ouders of medewerkers zijn van harte welkom. U kunt hierover een mail sturen aan mr@enms.nl.
De MR verslagen liggen ter inzage in de mediatheek. Rest ons nog iedereen een hele fijne zomer toe
te wensen en tot in het nieuwe schooljaar!
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, ondergoed enz. Wilt u deze controleren op kleding
van uw kind? De kist zit alweer erg vol. Op donderdag 12 juli wordt de kist leeg gemaakt en
worden niet opgehaalde voorwerpen aan de weggeefwinkel gegeven. Veel dank.
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Start werkzaamheden Segbroeklaan
Vanaf maandag 2 juli wordt er gewerkt aan deel 4 van de werkzaamheden route Kijkduin-Houtrust.
Tijdens deze periode is de Segbroeklaan afgesloten vanaf de Houtrustweg tot aan de kruising met de
Sportlaan. De kruisingen met de Fahrenheitstraat en de Goudenregenstraat blijven open. De hele
Sportlaan wordt in twee rijrichtingen opengesteld. De Zonnebloemstraat vanaf de Hyacinthweg
wordt eenrichtingsverkeer richting de Daal en Bergselaan. De kruising RanonkelstraatGoudsbloemlaan is afgesloten. Vanaf de Boetzelaerlaan is het niet mogelijk rechtsaf richting de
Segbroeklaan te rijden. Openbaar vervoer rijdt de normale route. De werkzaamheden lopen tot en
met 9 september. Kijk voor meer informatie voor de overige delen op www.kijkduinhoutrust.nl.
Voorraad stoffen aanvullen
De kinderen hebben voor het eindfeest weer slingers gemaakt. Hiervoor hadden zij heel veel stof
nodig. Wij willen de voorraad stofjes weer graag aanvullen. Mocht u thuis nog lappen stof hebben
liggen, zou u die dan aan Nicoline willen geven zodat de kinderen volgend jaar weer kunnen werken
met textiel? Bij voorbaat hartelijk dank.
Nieuws uit de mediatheek
De laatste twee weken voor de grote vakantie gaan in.
Topdrukte ook voor de mediatheek. Vanaf vrijdag zijn we
dicht voor uitleen om alle administratieve taken te kunnen
verrichten. Alle geleende boeken worden ingenomen en aan
ons de taak om te controleren of alles ook inderdaad terug is
en kloppend te maken in het systeem. Geef jullie kind voor
deze periode een leuk boek of tijdschrift mee naar school.
Dit jaar zijn we een stuk verder gekomen met het inzichtelijk
maken van het zgn. Presentatiesysteem Informatieve Media
(PIM). Door middel van pictogrammen voor de
rubrieksaanduiding en duidelijke trefwoorden voor het
onderwerp is het veel makkelijker de weg in de mediatheek te
vinden. We zijn vorig jaar begonnen met de leesboeken en nu zijn we al een heel eind met de
informatieboeken. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de openbare bibliotheek waar
hier al een tijdje gebruik van wordt gemaakt. Dat aantrekkelijke boeken de kinderen verleiden om te
gaan lezen, merken we maar al te goed! Dagelijks komen er heel veel kinderen met plezier naar de
mediatheek. Heel fijn om te zien, want we proberen dat enorm te stimuleren. De nieuwe kinderjury
boeken van dit jaar, de prentenboeken top-10, de boeken die de leerlingen ieder jaar zelf aangeven,
nieuw abonnement bij de informatiereeks boeken en boeken die aansluiten bij actuele thema’s zijn
weer een rijke aanvulling!
Komend schooljaar staan er weer mooie activiteiten op het programma maar eerst hebben we de
zomervakantie Vergeet ook dan niet te lezen! Kijk ook op www.vakantiebieb.nl
Dan rest mij u nog een hele fijne zomervakantie toe te wensen en daarna graag tot ziens in de
mediatheek.
Astrid Plaetinck
Schoolhockeytoernooi
Op 30 mei vond het schoolhockeytoernooi plaats op hockeyclub HDS in Madestein voor
7e en 8e groepers. De ENMS was dit jaar met drie teams goed vertegenwoordigd op het
schoolhockeytoernooi. Er waren drie teams: een jongens- en
een meidenteam en het derde team bestond helemaal uit niethockeyers. Dit team van sportievelingen heeft laten zien dat je
heel ver kan komen met wat voetbalervaring, spelinzicht en 1x
samen trainen. Het doelsaldo was behoorlijk negatief, maar dat
mocht de pret niet drukken. Het was lekker weer en de ijsjes
smaakten prima. Als klap op de vuurpijl hebben de jongens de
prijs voor het meest sportieve team gewonnen! Gefeliciteerd
mannen!
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Het meiden hockeyteam was samengesteld uit de bovenbouwgroepen 7 en 8 en heeft de sterren van
de hemel gehockeyd. Ze hebben gevochten als leeuwen. Het jongensteam was aangevuld met een 5e
groeper en drie jongens uit groep 8 van de Oase school. De jongens stonden na drie gewonnen
wedstrijden gelijk met een team van de Willem de Zwijger school en de laatste, onderlinge wedstrijd
moest bepalen wie kampioen zou worden. Een echte finale dus. En een finale was het: 2 fraaie
doelpunten, veel zweet, gejuich langs de kant van het veld, een fenomenale redding van de keeper en
de winst was binnen voor het ENMS team. Kampioen!
Wat het schoolhockeytoernooi zo ontzettend leuk maakt, is dat klasgenootjes teamgenootjes worden
en wat voor een heleboel jongens en meisjes met hockey hun ploeggenootjes zijn, zijn het nu ineens
je tegenstanders doordat ze op een andere school zitten. Zo leer je elkaar ook weer op een andere
manier kennen en als iedereen elkaar dan ook nog eens om en rond de velden tegenkomt, heb je een
heleboel sportieve gezelligheid!
Terugkoppeling project Nepal
Mede dankzij de hartverwarmende actie voor Nepal tijdens de afgelopen kerst op de ENMS,
worden op dit moment tien vrouwen getraind om chauffeur te worden. Zij zijn druk bezig alle
verkeersregels te leren en begonnen met oefenen in het drukke verkeer. Binnenkort doen zij hun
examen. Ondertussen zijn we ook op zoek naar een goede en veilige baan voor hen en voor de helft
van de dames hebben we al een baan gevonden. Daarmee kunnen zij voor hun familie zorgen en
ook weer anderen een nieuwe kans geven.
Zie hieronder een paar foto’s:

Sabina leert sturen met een speciaal oefenstuur

Renu voor de eerste keer in de auto achter het stuur

Mina: ‘Kinderen die mij zien rijden zijn erg verbaasd en
roepen: ‘Kijk een meisje achter het stuur!’, omdat er
normaal geen vrouwen rijden in Nepal. Daar word ik
helemaal enthousiast van! Ik krijg ook veel steun van
mijn familie. ‘

Volg onze vrouwelijke chauffeurs op onze
website: www.6dafw.org
Op 1 september organiseren we een benefiet familiedag bij strandtent De Kwartel voor ons
volgende project om vrouwen op te leiden tot bakker, gids of schoonheidsspecialist. Er is heel veel
te doen voor jong en oud, zoals surfen, beachvolleybal, bootcamp, maar ook een springkussen en
heel veel spelletjes voor de kinderen. Ook kan je naar de kapper, je tenen laten lezen of genieten van
een heerlijke massage. Een heerlijke wijnproeverij zal ook niet ontbreken, naast een (kinder)disco en
een spannende veiling. Je kunt je inschrijven op: www.6dafw.org/family-day. Hopelijk tot dan!
5

