NIEUWSBRIEF

September 2018

AGENDA
17 september
18 september
03 t/m 14 oktober
10 oktober
11 oktober
22 t/m 26 oktober

Margedag groep 1 t/m 8; Studiedag team
Prinsjesdag; geen school
Kinderboekenweek
Informatieochtend aspirant ouders (9-10.30 uur)
Verschijning nieuwsbrief ENMS
Herfstvakantie

DIRECTIENIEUWS
Start schooljaar

Audit NMV

We zijn dit schooljaar gestart met een volledige
bezetting van alle klassen, met extra hulp van
leerkrachtondersteuners en met blije kinderen,
leerkrachten en ouders.
We gaan er een mooi jaar van maken!

In het voorjaar van 2018 namen wij deel aan de
vernieuwde audit die de Nederlandse Montessori
Vereniging (NMV) in het vervolg gaat afnemen op alle
montessorischolen. Wij zijn met vlag en wimpel
geslaagd! De NMV erkent hiermee de aanwezigheid
van kwalitatief goed montessorionderwijs op onze
school.

Nieuwe rekenmethode

Wij werken met een nieuwe rekenmethode ‘Getal en
Ruimte’. De methode sluit beter aan bij het voortgezet
onderwijs. Toch is het voor veel kinderen nog even
wennen. We willen met deze methode ons
rekenonderwijs op een hoger plan tillen. Uiteraard
werken de kinderen ook veel met de
rekenmontessorimaterialen; het gaat om de juiste
balans. De afgelopen periode hebben we ook veel
nieuw rekenmontessorimateriaal aangeschaft.
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Schaaklessen onder schooltijd

Muziek van Amer

Alle ouders ontvingen per e-mail een brief over
schaken. Kinderen die belangstelling hebben voor
schaken, kunnen zich opgeven. De lessen zijn onder
schooltijd en worden op donderdag gegeven door
Frank Thoma. De kosten voor het schaken bedragen
€ 75,- voor 15 lessen. U kunt uw kind opgeven door een
e-mail te sturen aan directie@enms.nl (graag naam
leerling en groep aangeven). Vervolgens kijken wij
hoeveel plekken we kunnen bieden en ontvangt u een
aanmeldingsbrief ter ondertekening. De eerste
aanmeldingen zijn al binnen, we starten donderdag
20 september.

Vorig schooljaar gaven enkele kinderen zich op voor
‘muziek van Amer’. De belangstelling was helaas te
gering om ermee door te gaan. Gelukkig geeft Amer
ook privélessen en kunt u eventueel bij hem terecht
na schooltijd. Kijk op
http://www.amershanati.com/teaching/
Ooievaarspas

Als uw kind dit schooljaar een Ooievaarspas heeft,
kunt u die laten scannen bij de administratie.
U krijgt dan € 50,- korting op de ouderbijdrage.
Verkeerssituatie Laan van Poot

Achterweitje

Vanaf dit schooljaar hebben we als regel dat we via de
‘blauwe deur’ bij de kleuters naar de achterwei gaan.
De deur van de nieuwbouw wordt dus niet meer
gebruikt tijdens de pauzes. Het nieuwbouw gedeelte
blijft zodoende schoon en wordt alleen gebruikt voor
muziek, TeHaTex, Interne Begeleiding en de BSO. Op
de achterwei is een nieuwe vorm van toezicht
toegevoegd in de grote pauzes: GROEP 8 HOUDT DE
WACHT! Elke pauze lopen er twee leerlingen uit groep
8 rond met speciale hesjes aan. Zij zijn de extra ogen en
oren van de begeleiders die pleinwacht hebben.

Nicoline van Ginkel en Cees Noordegraaf

Wij hebben bij de gemeente Den Haag aangekaart dat
het door de gewijzigde verkeerssituatie ’s morgens en
‘s middags behoorlijk druk is op de Laan van Poot. Men
heeft toegezegd 30 km borden te plaatsen en de
wijkagent(en) regelmatig te laten surveilleren. Kijk
voor meer informatie op www.kijkduinhoutrust.nl.
Wijzigingen doorgeven

Om de gegevens in onze leerlingenadministratie
actueel te houden, zijn we afhankelijk van de
wijzigingen die u aan ons doorgeeft. Gaat u verhuizen,
krijgt u een ander telefoonnummer of e-mailadres?
Graag de nieuwe gegevens mailen naar
administratie@enms.nl. We zullen de wijzigingen
direct verwerken in onze leerlingenadministratie.

Wij zijn met vlag en wimpel geslaagd! De NMV
erkent hiermee de aanwezigheid van kwalitatief
goed montessorionderwijs op de ENMS.

BOUWENNIEUWS
Bovenbouw
De start van het schooljaar ligt alweer drie weken achter ons en de kinderen zijn aan het wennen aan een nieuwe rol in de
klas. Wat wordt er verwacht als je in groep acht zit en hoe ga jij daar persoonlijk vorm aan geven? In groep zeven wordt er
veel meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid verwacht en dat is best even wennen. De kinderen van groep zes
worden aan alle kanten geholpen om zich welkom te voelen in de klas en te wennen aan veel nieuwe dingen zoals
bijvoorbeeld geschiedenis. De leidsters werken samen met de kinderen aan een fijne groepssfeer. Aanstaande maandag
beginnen we aan het eerste kosmische thema van dit jaar. Het ontstaan van het heelal. De planeten zullen centraal staan.
We willen graag dat er veel vanuit de kinderen zelf komt. Zijn er thuis boeken of andere materialen die tijdelijk mee naar
school mogen, dan vinden wij dat heel leuk.
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Middenbouw

Onderbouw

Wij zijn goed van start gegaan in de middenbouw. Groep 3
vindt het soms nog spannend, maar wat zijn ze enthousiast en
wat doen ze goed mee. De buitengymlessen vinden de
kinderen erg leuk, heerlijk om de dag buiten te beginnen!
Verder was het fijn dat de informatieavond van de
middenbouw zo goed is bezocht. Aankomende week gaat het
eerste kosmische thema van start, het ontstaan van het
heelal. Een leuk thema om mee te beginnen.

Ook de onderbouw is dit nieuwe schooljaar enthousiast aan
de slag gegaan. Er wordt al heel goed gewerkt met onder
andere de ‘letter van de week’ (tot nu toe de ‘n’ en ‘aa’). Erg fijn
voor de rust in de groepen is de ‘nieuwe’ regel dat de ouders
bij de deur van het lokaal afscheid nemen. De start van de dag
is daardoor veel rustiger zodat de kinderen gemakkelijker en
met meer concentratie aan het werk kunnen gaan. Graag
willen we u vragen om kinderen vooral geen speelgoed mee
te laten nemen. Dat voorkomt teleurstelling dat daarmee niet
gewerkt mag worden én voorkomt de nog grotere
teleurstelling als iets kwijt is geraakt. Een uitzondering wordt
natuurlijk gemaakt voor de knuffel als een kind het nog
moeilijk heeft, omdat hij of zij nog moet wennen of omdat hij
of zij iets naars heeft meegemaakt. Nog één advies: geef uw
kind water mee. Gezond en lekker!

GROEP 8 HOUDT DE WACHT!
Elke pauze lopen er twee leerlingen uit groep 8 rond met speciale hesjes aan. Zij zijn de extra ogen en oren
van de begeleiders die pleinwacht hebben.

NIEUW TEAMLID
Mijn naam is Sarah de Vries en ik ben vanaf dit schooljaar werkzaam in BB-4 en BB-2. Na
vier jaar in Vietnam in het onderwijs te hebben gewerkt, ben ik sinds kort weer terug in
Nederland. In Hanoi, werkte ik als docent op een internationale school met kinderen van
over de hele wereld. Het was een geweldige ervaring, maar het was tijd om weer terug te
keren naar Nederland. Ik ben tweetalig opgevoed, omdat mijn moeder uit New York komt
en mijn vader uit Den Haag. Ik houd er veel van om nieuwe talen te leren en ben graag bezig
mijzelf te ontwikkelen. Ik kijk uit naar een fantastisch schooljaar bij de ENMS!

MAATSCHAPPELIJK WERKER
‘Mijn naam is Maya Ramesar en ik ben de nieuwe schoolmaatschappelijk werker op de ENMS. Ik ben aanwezig op donderdag van
8.15 tot 12.15 uur. Hier volgt een korte beschrijving van het schoolmaatschappelijk werk. Meer informatie kunt u vinden op de
site: www.smw-basisschool.nl. Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken
naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie.
• Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
• Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?
• Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?
• Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?
• Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider, met de leerkracht van
uw kind of rechtstreeks met mij. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming
voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.
Maya Ramesar - Schoolmaatschappelijk werk
M. 06-39431099 E. m.ramesar@smw-basisschool.nl I. www.smw-basisschool.nl
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Even voorstellen: Mandy Binken, Jan-Bart Brockhuis en Rocco Lentze. Vanaf dit schooljaar treden wij toe tot de
Medezeggenschapsraad (MR) van de ENMS namens de ouders. Wij willen ons graag inzetten voor goed montessorionderwijs,
een veilig en plezierig leerklimaat en goede communicatie. Wij nemen het stokje over van Florien, Nicole en Joël. Langs deze weg
willen wij ze bedanken voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid!
Binnenkort komt de hele MR bijeen. Via deze nieuwsbrief zullen wij jullie op de hoogte houden. Heb je vragen of zaken die je
onder de aandacht wil brengen? Je kunt mailen naar mr@enms.nl, bellen naar 06-57870860 of gewoon een van ons aanschieten
op het schoolplein.

Mandy Binken, moeder van Miika uit MB-3. Net als elke andere ouder wil ik
dat Miika goed onderwijs krijgt waar hij zich vrij en veilig voelt, zich
ontwikkelt en plezier kan maken met zijn vriendjes. Ik kijk er naar uit om een
klein steentje hieraan te kunnen bijdragen.

Jan Bart Brockhuis, vader van Gabriël uit MB-3 en Laurens uit OB-1. Als
trainer en coach geniet ik ervan om mensen te ondersteunen om in hun volle
kracht te komen. Onze kinderen hebben natuurlijk ook hun volle potentieel,
waar wij als ouders ze samen met het hele ‘systeem’ van directie, leerkrachten
en medewerkers naartoe begeleiden. Het lijkt me waardevol en leuk om hier
iets aan bij te dragen.

Rocco Lentze, vader van Asta uit MB-1, Mauck uit MB-3 en Boet van 8 maanden.
Werkend in het hoger onderwijs brengt het besef van de importantie van goed
basisonderwijs. Het plezier en de ontwikkeling van de talenten van mijn
kinderen en hun vrienden gaat mij natuurlijk ook aan het hart. Om op
bescheiden wijze te kunnen bijdragen aan het plezier, talentonwikkeling en
goed onderwijs, met het MR team, lijkt mij zeer waardevol.

Samenstelling en contactgegevens van de MR (mr@enms.nl)
Namens het team: Yvonne Schüller, Heidi van Steekelenburg en Ingrid Valk
Namens de ouders: Mandy Binken (voorzitter, 06-57870860), Jan Bart Brockhuis en Rocco Lentze

Wij willen ons graag inzetten voor goed
montessorionderwijs, een veilig en plezierig
leerklimaat en goede communicatie.
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