NIEUWSBRIEF

Oktober 2018

AGENDA
22 t/m 26 oktober
06 november
07 november
15 november
26 t/m 30 november

Herfstvakantie
OB-1, OB-2, MB-1 en MB-2 naar het Gemeentemuseum
OB-3, OB-4, MB-3 en MB-4 naar het Gemeentemuseum
Verschijning nieuwsbrief ENMS
Mondelinge verslagweek

DIRECTIENIEUWS
Terugblik op eerste schoolweken

Nieuwe bovenbouw leerkracht op vrijdag

We kijken terug op drukke, maar zeer vruchtbare,
eerste schoolweken. Het vergaderen in de bouw
tussen 15 uur en 15.30 uur bevalt goed. We spreken
veel over ons onderwijs en zijn nog beter in staat om
zaken goed op elkaar af te stemmen. Natuurlijk is het
nu wat lastiger voor ouders om een afspraak te maken
met de leerkracht, maar u weet ons gelukkig altijd te
vinden. Het kijken in de klas op woensdagmiddag
bevalt ook goed en inmiddels lijkt iedereen ’s morgens
wel gewend aan het afscheid nemen bij de deur van de
klas.

Vanaf morgen zal er elke vrijdag een extra leerkracht
aanwezig zijn op de ENMS, Siebe ten Have, 25 jaar. Hij
werkt de andere dagen als leraar Nederlands op de
basisschool van de International School of The Hague.
Siebe zal in de bovenbouw leidsters vervangen die een
cursus volgen, een werkbezoek afleggen of een andere
onderwijskundige bezigheid hebben. In een volgende
nieuwsbrief stelt hij zich nader aan u voor.

Nieuwe gymzaal

De grote gymzaal is eindelijk goedgekeurd, opgeknapt
en in gebruik. Wij zijn er heel blij mee. Na de
herfstvakantie zullen we een datum prikken, zodat
ouders ook de nieuwe gymzaal kunnen bewonderen.
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Juf Gonneke op tv

Afgelopen zaterdag was er een mooie uitzending van
‘Andere Tijden’ over de veranderingen in het
onderwijs in de afgelopen 70 jaar. ‘Onze’ juf Gonneke
was daarin te zien terwijl ze aan het werk was op de
ENMS. Terugkijken?
https://www.npostart.nl/andere-tijden/06-102018/VPWON_1283693

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Tuin en speelpleinen

Van de meeste ouders hebben wij een ingevuld
formulier ontvangen waarop u aangeeft of u wel of
geen toestemming geeft voor het gebruik van
beeldmateriaal (foto’s en video’s) van uw kind. Dit
beeldmateriaal gebruiken wij voor de website, de
nieuwsbrief, de schoolgids en/of het schoolplan. Wij
plaatsen hierbij geen namen van leerlingen. U mag
natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming
intrekken door een mail te sturen naar
administratie@enms.nl. Ook mag u op een later
moment alsnog toestemming geven. Zonder
toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw kind
worden gebruikt.

De afgelopen weken is er mooi werk verricht in de
schooltuin. De tuinhulpouders wil ik hierbij dan ook
heel hartelijk bedanken! Binnenkort zullen we het
schelpenpad in de tuin verversen. Op de voorwei zijn
wat struiken gesnoeid, zodat we beter zicht hebben op
de spelende kleuters. Op de achterwei worden
binnenkort extra houtsnippers gestort, zodat we
minder modderig de herfst in gaan.

Nicoline van Ginkel en Cees Noordegraaf

De nieuwe gymzaal is goedgekeurd, opgeknapt en
in gebruik. Wij zijn er heel blij mee!

BOUWENNIEUWS
Bovenbouw
Nina (leidster BB-4) is bevallen van een dochter. Het
gaat goed met Nina en de kleine Ivy. Nog een weekje
en dan is het alweer herfstvakantie. In de
bovenbouw zijn we voor de laatste week bezig met
het ontstaan van het heelal. De kinderen hebben
heel veel mooi werk gemaakt. Vrijdag 12 oktober
gaat de bovenbouw met groep 6 en 7 naar de
bibliotheek om de schrijfster Annet Schaap te
ontmoeten. Groep 8 gaat 15 oktober naar de
bibliotheek om de schrijver Gijs Goverde te
ontmoeten. Beide bezoeken zijn bij bibliotheek
Nieuw Waldeck.

Middenbouw
Vorige week hebben wij met z’n allen zingend de
Kinderboekenweek geopend. Er wordt veel gelezen,
er worden verhalen geschreven en natuurlijk wordt
er ook voorgelezen. Afgelopen maandag zijn de 5e
groepers op bezoek geweest bij de bibliotheek
Loosduinen waar zij kennis hebben gemaakt met
kinderboekenschrijfster Janneke Schotveld. Zij was
erg onder de indruk van wat de kinderen allemaal
aan vragen wisten te beantwoorden. In de groepen
bespreken we ook wat is nu eigenlijk vriendschap en
hoe ga je met vriendschappen om? In de gangen en
klassen hangen de mooiste werkjes die gemaakt zijn
naar aanleiding van het thema heelal, zonnestelsels,
ruimtevaart en nog veel meer. De kinderen weten al
heel veel en delen dit graag met de groep. We hebben
de nieuwe gymzaal in gebruik genomen, wat is het
fijn om zoveel ruimte te hebben.

Onderbouw
We werken in de onderbouwgroepen aan de hand van het
prentenboek ‘samen kunnen we alles’, een mooi thema
waarin het samenwerken centraal staat. We zijn bezig met
bouwen, techniek en natuur en leren van en met elkaar. Dit
sluit mooi aan bij het thema vriendschap ‘kom erbij’ vanuit de
Kinderboekenweek. Afgelopen woensdag gingen de meeste
kleuters gekoppeld met een kind uit de bovenbouw naar de
kinderboekenmarkt om daar boekjes te kopen. Ze mochten ze
zelf betalen uit hun meegebrachte portemonneetje! Hoe mooi
is dat! Er wordt ook extra voorgelezen in de groepen door
ouders. Het is inmiddels herfst geworden en dat betekent dat
het voor alle kinderen nog belangrijker is om pantoffels op
school te hebben. Als we deze dragen blijven de kleedjes en de
vloer schoon. Mocht u er nog niet aan gedacht hebben, dan is
dit een herinnering hieraan, alvast bedankt!
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Peutergroep
Op de peutergroep hebben we een heel mooi boek gelezen over appels. De peuters hebben aandachtig geluisterd en daarna met
z’n allen heel veel lekkere appeltjes gegeten. En wij hebben ook nog een leuk weetje...als je de appel horizontaal doormidden
snijdt, komt er een geheim tevoorschijn.
In iedere kleine appel,
Daar lijkt het wel een huis.
Want daarin zijn vijf kamertjes,
Net als in een huis.
In ieder hokje wonen,
Twee pitjes, zwart en klein.
Die liggen daar en dromen,
Van licht en zonneschijn.

We besteden op school veel aandacht aan de Kinderboekenweek, want boeken
zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

‘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.
Samenstelling en contactgegevens van de MR
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

NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK
‘Wat is het toch altijd genieten als de Kinderboekenweek echt van start gaat! De
periode ervoor is altijd weer spannend. Alle boeken moeten op tijd binnen zijn. Dan
moeten ze ingevoerd en gekaft worden. Het draaiboek klaar met leuke activiteiten
voor iedereen. Al deze activiteiten brengen boeken en verhalen tot leven, waardoor
kinderen plezier beleven aan leren en ontdekken. Daarom besteden we op school
veel aandacht aan de Kinderboekenweek. Want boeken zijn belangrijk voor de
ontwikkeling van kinderen. En dan is het 3 oktober en begint de feestelijke
ontvangst in de hal.
Natuurlijk de mooie nieuwe boeken bekijken in de mediatheek. Zelf boekjes kopen
op de boekenmarkt. Overal wordt iets rondom het boek gedaan. Voor en door de
kinderen zijn er voordrachten, liedjes en dansjes. De 5e groepers zijn maandag op
schrijversbezoek geweest naar Janneke Schotveld. Vooral bekend om haar
Superjuffie boeken. Bijna een uur hingen ze aan haar lippen! Wat kan ze leuk
vertellen (net zoals ze schrijft) en ze heeft alweer een nieuw boek geschreven.
Gelukkig hebben we veel geld opgehaald bij de boekenmarkt en kunnen we onder
andere haar nieuwe boek voor de mediatheek aanschaffen! Vrijdag gaan we met
groep 6 en 7 naar Annet Schaap. Ze heeft de gouden griffel gewonnen met het boek
‘Lampje’. Maandag de 15e gaat het feest nog even door voor groep 8, want dan gaan
we naar de schrijver Thijs Goverde. Hij heeft onder andere de donderkat boeken
geschreven. De meeste kinderen kennen de boeken wel (ze staan allemaal in de
media) Hij heeft ook een leuke website. Officieel is de Kinderboekenweek 14
oktober weer afgelopen.
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