NIEUWSBRIEF

November 2018

AGENDA
26 t/m 30 november
05 december
13 december
20 december
21 december
24 december t/m 4 januari

Mondelinge verslagweek
Sinterklaasviering
Verschijning nieuwsbrief ENMS
Kerstdiner 17.30-19 uur; kinderen 12 uur vrij
Kinderen 12 uur vrij
Kerstvakantie

DIRECTIENIEUWS
Ouderavond over de seksuele
ontwikkeling van kinderen

Wij organiseren samen met een vertrouwensarts en
een orthopedagoog een interessante avond over de
seksuele ontwikkeling van kinderen met vragen als:
- Wanneer is gedrag tussen kinderen onderling
seksueel grensoverschrijdend?
- Hoe bespreek je een en ander met kinderen?
- Wat doet een school?
- Hoe kunnen ouders het beste reageren?
Deze avond vindt plaats op donderdag 24 januari van
19.30 tot 21.00 uur. Ouders die hiervoor belangstelling
hebben, kunnen deze datum alvast in hun agenda
zetten. In januari krijgen alle ouders een uitnodiging
met nadere informatie.
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Sporthal

We maken inmiddels al veelvuldig gebruik van de
sporthal en willen deze graag aan u laten zien. Er zijn
nog wat kasten en dergelijke in bestelling en de
avondhuurder heeft ook nog wat wensen. Zodra alles
rond is, ontvangt u een uitnodiging om te komen
kijken.
Hoofdluis

Hoofdluis is een lastig probleem op heel veel scholen.
Gelukkig is het een heel normaal verschijnsel en heeft
het niets te maken met hygiëne. Als wij hoofdluis
constateren bij een kind bellen we met de
ouders/verzorgers om na te gaan of directe
behandeling thuis mogelijk is. Uiteraard is dit niet
verplicht en kan behandeling ook na schooltijd
plaatsvinden. Kijk voor informatie nog even op:
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hoofdluis.

Vertrek Benice

Roetveegpieten

Gymleerkracht Benice gaat ons per januari helaas
verlaten in verband met een andere baan. Gelukkig is
Denise (onze andere gymleerkracht) bereid om de twee
ochtenden van Benice over te nemen. De gymlessen
komen dus niet in gevaar. Wij wensen Benice heel
veel geluk en succes op de andere school.

Zoals ieder jaar volgen wij voor wat betreft ons
Sinterklaasfeest, de lijn van het Sinterklaasjournaal
van de NTR. De Pieten gaan door de schoorsteen en
zijn daardoor een beetje zwart of (de meer ervaren
Pieten) heel zwart. Zo vertellen wij het ook aan de
kinderen. Wij hopen van harte dat we de
'Pietendiscussie' daardoor niet op school hoeven te
voeren en rekenen op een mooi feest.

Nieuwe internationale VO school in
Wassenaar

Een van de scholen binnen onze stichting start in
september 2019 met een internationale afdeling.
Belangstelling? Kijk op
www.internationalschoolwassenaar.nl

‘Oortjes’ voor groep 5 en bovenbouw

Voor alle kinderen van groep 5 tot en met 8 zijn er
individuele ‘oortjes’ besteld om in de klas te gebruiken
bij het werken op de PC of laptop.
Nicoline van Ginkel en Cees Noordegraaf

In de midden- en bovenbouw werken de kinderen aan
het thema ‘Het ontstaan van het leven op aarde’.

BOUWENNIEUWS
Bovenbouw
In de bovenbouw werken de kinderen aan het thema
‘Het ontstaan van het leven op aarde’. De aandacht
gaat uit naar de zeedieren. Er worden voedselketens
gemaakt, de evolutietheorie komt voorbij en er
worden weer prachtige muurkranten gemaakt. Ook
zijn de kinderen druk bezig met programmeren. In de
bovenbouw heeft iedere groep een set Lego
Education Wedo gekregen. Hiermee kunnen de
kinderen zelf robots maken en deze programmeren.
Daarnaast heeft de bovenbouw ook Ozobots
gekregen. Dit zijn kleine robots waarmee je leert
programmeren. Afgelopen maandag zijn de repetities
met het grijze koppenorkest begonnen. De kinderen
die hieraan mee doen geven op zaterdag 8 december
een optreden in bibliotheek Nieuw Waldeck.

Leuk om er thuis ook aandacht aan te besteden. Een
bijzondere ervaring was het uitrollen van het zwarte
tijdlint op het stenen veldje achter de school, hetgeen het
ontstaan van de aarde voorstelde (4,5 miljard jaar geleden;
het lint is 45 meter lang). Hierlangs hebben we gelopen en
hierop hebben we de dieren uit het Cambrium neergelegd.
De komende weken staan in het teken van dit thema. Kom
gerust op woensdag eens binnen om te kijken waar uw kind
mee bezig is. Misschien hangt er al werk op de gang of op
een prikbord binnen. Aandacht verdient ook de nieuwe
gymzaal. Het is een feest om hier gym te krijgen; de
kinderen hebben een zee van ruimte en zijn heel
enthousiast. Naast muziek en TeHaTex krijgen de
middenbouwkinderen vanaf vorige week ook les van
Anouk in de schooltuin. In kleine groepjes werken zij in de
tuin en wordt er aandacht geschonken aan de tuin in de
herfst

Middenbouw
We zijn gestart met het nieuwe kosmische thema
‘Het ontstaan van het leven op aarde’, met speciale
aandacht voor de medussen (kwallen), sponsen,
trilobieten, mosselen en slakken, vissen; het oudste
leven op aarde. Tijd: het Cambrium, onderdeel van
het Paleozoïcum. Met dit thema gaan de kinderen
aan de slag. Ze maken een muurkrant, een power
point, een boekje of een ander creatief werkje. Er
worden onderzoeksvragen gesteld en…..beantwoord.
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Onderbouw

Peutergroep

In de onderbouw hebben we er een nieuw vriendje bij. Hij
komt steeds een weekje bij één van de onderbouwgroepen op
visite. Misschien heeft u hem al eens gezien. Het is een houten
robotje genaamd Cubetto. Cubetto heeft zijn eigen wereld
meegenomen en we beleven avonturen met hem. De
kinderen vinden hem geweldig en zijn met veel plezier met
hem aan het leren programmeren. Daarnaast is er de
afgelopen weken natuurlijk ook aandacht besteed aan de
herfst. We hebben het verhaal over de Ritseldans gelezen en
verschillende herfstknutsels gemaakt. Bij juf Marieke is er
gewerkt aan een mooie voorkant voor ieders portfolio. In het
portfolio bewaren de kinderen hun mooie, nieuwe,
belangrijke of bijzondere werkjes. Aan het eind van de
onderbouw krijgen ze dit mooie boek mee naar huis.

Wat hoor ik daar? Het hele jaar door doen wij stilte lesjes met
de peuters, ze herkennen onder andere de wind, een specht
en de schuivende stoelen van de mediatheek boven ons. Dat is
best een gek geluid, want het klinkt een beetje als onweer. En
eh.. toch wel een handig weetje, ons plafond is hun vloer. Ze
herkennen ook zonder te kijken de straatgeluiden: de
bezemwagen, de vuilniswagen en de bezigheden van de
werkmannen in het ‘kapotte huis’ aan de overkant. Kijk, dat
is best knap. Met de instrumenten hebben we een Peruaans
liedje van Juf Lilly begeleid. Het ging over een muisje, wij
moesten heel goed luisteren en bij het repeterende, tong, tong,
tong, mochten wij muziek maken. Best moeilijk nog als je vol
aandacht met je mond open aan het luisteren bent, soms doet
je hand dan nog zonder dat je het weet gewoon tong, tong,
tong, het héle liedje door! Met altijd veel dank aan jullie
heerlijke kinderen, het was weer dikke pret.

Gevonden voorwerpen
In de gang bij het speellokaal (oude gymzaal) staat een bruine
kist met gevonden voorwerpen. Hierin zit vooral gymkleding,
maar ook andere kleding, jassen, schoenen, ondergoed enz.
Wilt u deze controleren op kleding van uw kind? De kist zit
alweer erg vol. Op donderdag 22 november wordt de kist leeg
gemaakt en worden niet opgehaalde voorwerpen aan de
weggeefwinkel gegeven. Veel dank.

Op donderdag 22 november wordt de kledingkist leeg gemaakt en worden niet
opgehaalde voorwerpen aan de weggeefwinkel gegeven.

MOESTUIN
In oktober zijn we weer met de bovenbouw de moestuin in
geweest. Ze hadden er na zo’n lange tijd weer zin in. We
hebben de moestuin voorbereid op een nieuwe laag schelpen
op de paden: plantjes van de paden halen en de stenen randen
van de plantbedden recht leggen. Daarna is er een big bag
schelpen overheen gegaan. Nu is het voor de onderbouw
duidelijker waar ze kunnen lopen en waar niet. Op het
achterweitje hebben we samen met de kinderen 20 kuub
houtsnippers uitgereden. Dat waren heel veel kruiwagens!
Jose en Petra hebben die dag ook flink de handen uit de
mouwen gestoken. Dank jullie wel allemaal.

De hele maand november gaan we met de middenbouw de
tuin is. Dat is waarschijnlijk de laatste maand voor de kerst.
Het wordt dan te koud en te nat om in de tuin te werken. Jose
en Jurgen helpen bijna elke week mee in de tuin om klussen
te doen. We maken een nieuw plantenbed op het voorweitje,
we halen ongewenste planten weg op het Groene Schoolplein
en vegen het schoolplein aan. Ik kijk al uit naar het voorjaar:
we hebben blauwe druifjes geplant in het nieuwe bed, zodat
we volgend voorjaar mooie blauwe bloemen hebben.
Anouk Winkler
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NIEUW TEAMLID
Ik ben Siebe ten Have, 25 jaar en sinds een aantal weken op
vrijdag werkzaam op de ENMS. Sinds augustus 2017 werk ik
vier dagen per week als leraar Nederlands op de basisschool
van de Internationale School van Den Haag (in Kijkduin).
Daar geef ik les aan kinderen van groep 2 t/m 7 die nog geen
of een klein beetje Nederlands spreken. Een enorm leuke en
interessante baan waarbij ik te maken heb met veel
verschillende talen en culturen. Ik ben geboren in de
Achterhoek, daarna gestudeerd in Groningen en Nijmegen, en
nu ben ik ruim een jaar inwoner van Den Haag. Tussendoor
heb ik nog een half jaar in Indonesië gewerkt en gereisd waar
mijn passie voor andere talen en culturen geprikkeld is. Ik kijk
ernaar uit om de leerlingen van de ENMS beter te leren
kennen en ik hoop dat we veel van elkaar kunnen leren!

SCHOOLVOETBAL

Ik ben Tim en ik mocht dit jaar het
schoolvoetbaltoernooi organiseren. Na het
selecteren van een elftal hebben we één keer
getraind. Ondanks dat we nog niet zo goed op
elkaar ingespeeld waren, zijn we wel tweede
geworden in de voorronden. Wij waren de enige
school die met één team en elf kinderen uit groep
6, 7 en 8 speelden. De andere scholen waren met
twee teams met alleen maar kinderen die in groep
8 zitten. De coach was Bouwko, mijn vader, en de
teamouder was Patricia, mijn moeder. Het was een
hele leuke middag.
Tim Nienhuis, leerling groep 7 BB-1

'Met het voetbaltoernooi zijn we tweede geworden.'

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
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