NIEUWSBRIEF

December 2018

AGENDA
20 december
21 december
24 december t/m 4 januari
21 januari t/m 1 februari
24 januari
24 januari
06 februari

Kerstdiner 17.30-19 uur; kinderen 12 uur vrij
Kinderen 12 uur vrij
Kerstvakantie
Toetsperiode
Ouderavond (19.30-21.00 uur)
Verschijning nieuwsbrief ENMS
Informatieochtend aspirant ouders

DIRECTIENIEUWS
Feest

Trots

Na het geslaagde sinterklaasfeest staat kerst alweer
voor de deur. De ouderraad had de gangen en de hal
mooi versierd voor het sintfeest en een week later was
alles omgetoverd in kerstsfeer; dank daarvoor!
Volgende week een fijn kerstdiner met aandacht voor
kinderen in noodsituaties via de Stichting Lotje. Onze
kinderen leren zodoende dat niet iedereen
vanzelfsprekend alles heeft. Samen helpen we Haagse
kinderen in nood.

Waar zijn we momenteel trots op?
- De leerlingen van de bovenbouw die heel goed de
rondleidingen voor nieuwe ouders verzorgen. Ouders
reageren daar altijd heel positief op!
- Via de PABO ontvangen we veel verzoeken van
stagiaires die graag op onze school stage willen lopen,
omdat zij zulke goede berichten horen over de sfeer, de
kinderen en de leid(st)ers.
Extra BSO lokaal

Apple Watch

In de klas worden de mobiele telefoons altijd
opgeborgen. Er zijn nu echter ook kinderen die al
gebruik maken van Apple Watch. Voor die apparaten
geldt dezelfde regel; je kunt er immers ongeveer
dezelfde trucjes mee uithalen.
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Het extra BSO lokaal (de oude kleedkamers) is bijna
gereed. De keuken is geplaatst en in januari kunnen
we de ruimte in gebruik nemen. We kunnen er koken,
schaken en bijvoorbeeld extra lesjes geven. Na
schooltijd zal de BSO de ruimte bezetten.

Wereldreis en leerplicht

Soms krijgen wij vragen van ouders die een wereldreis
willen maken met hun leerplichtige kinderen. Vanaf
vijf jaar zijn kinderen leerplichtig. Op grond van de
huidige wetgeving is het helaas niet toegestaan een
wereldreis te maken met leerplichtige kinderen en
kunnen wij als school hiervoor geen toestemming
geven of medewerking verlenen. Bij het desondanks
maken van een dergelijke wereldreis riskeren de
ouders hoge boetes of zelfs (voorwaardelijke)
gevangenisstraf. Er is een wet in de maak die lange
reizen met de kinderen wellicht gemakkelijker maakt,
maar wij hebben nu nog te handelen naar de huidige
wet. Als ouders hun kind(eren) bij ons uitschrijven om
toch een wereldreis te maken, kunnen wij bij
terugkomst geen plek op de ENMS garanderen.

Wij geven de kinderen ook geen lesstof mee. Bij
eventuele terugkomst kunnen ouders geen eisen
stellen aan het niveau waarop het kind op dat moment
presteert. Van leerkrachten, leerkrachtondersteuners
en Intern Begeleider kan niet verwacht worden dat zij
extra tijd besteden aan opgelopen achterstanden, het is
immers de keuze van de ouders geweest.
‘Parkeerterrein tussen Nuts en ENMS

In het eerste kwartaal van 2019 zal de gemeente Den
Haag de lijnen van de parkeervakken weer duidelijk
verven. We hopen dat het snel gedaan wordt, want
het is nu erg onoverzichtelijk
Nicoline van Ginkel en Cees Noordegraaf

Alle kinderen zijn druk bezig met ‘heitje voor karweitje’
om geld in te zamelen voor Stichting Lotje.

BOUWENNIEUWS
Bovenbouw
Er breekt een leuke en spannende tijd aan voor groep
8. Nadat ze hun advies hebben gekregen, gaan ze in
januari tijdens de open dagen middelbare scholen
bezoeken. Waar zullen zij na hun tijd hier op de
ENMS naartoe gaan? Welke school past het beste?
Waar voel je je het meest op je plek? De open dagen
zijn ook voor groep 7 leuk om je alvast te oriënteren
voor volgend jaar. Ondertussen is de hele
bovenbouw druk met ‘heitje voor karweitje’ om geld
in te zamelen voor Stichting Lotje. Doelpunten
worden beloond, auto’s gewassen, boodschappen
gedaan en cakejes verkocht. Allemaal hard werken
om die spaarpot te vullen. Super om te zien dat de
kinderen zich zo inzetten voor een ander!

Middenbouw

zicht en zijn we druk bezig om de school om te toveren in de
kerstsfeer. Ook tijdens de TeHaTex lessen wordt er
geknutseld voor kerst. December is een bijzondere maand
met veel gezelligheid en samenzijn op school. Wij wensen
jullie allen alvast een fijne kerstvakantie toe!

Onderbouw
De kleuters bereiden zich enthousiast voor op de
kerst. In de ochtend beginnen we in een klas die
sfeervol verlicht is met kerstlichtjes. De werkjes zijn
ook op kerst afgestemd. Bijvoorbeeld: kerstballen
worden gesorteerd van klein naar groot, de rode
stokken worden neergelegd in een stervorm en we
oefenen de verschillende kerstliedjes. We zijn heel
blij dat onze onderwijsassistent Francine ons zo goed
ondersteunt. Zij doet dit in de groepen, maar werkt
ook met kleine groepjes kleuters buiten de klas aan
diverse activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het
uitbreiden van de woordenschat of aan beginnende
gecijferdheid door middel van speelse activiteiten.

Vorige week hebben we een gezellige sintviering
gehad op school. De Sint kwam in de gymzaal waar
we veel gezongen hebben samen en er was een heus
orkestje (van ouders) ter begeleiding. Sint en de
pieten brachten ook nog een bezoek in de klas en
lieten een zak met cadeautjes achter. Het was een
geslaagde ochtend! Nu is de kerstviering weer in
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SCHAAKTOERNOOI

PROEFLES

Op zaterdag 19 januari wordt het Haagse
Schaakkampioenschap voor teams van basisscholen
gehouden. Kinderen van de ENMS kunnen een team
vormen en meedoen. Zij hoeven niet op schaakles op
school te zitten om mee te kunnen doen. Opgeven kan
d.m.v. een mailtje naar onze schaakleraar Frank Thoma:
frankthoma010@gmail.com. Geef naam en groep
waarin het kind zit door aan hem en hij regelt de
inschrijving en indeling. De kosten bedragen € 20,- per
team; de school neemt die kosten voor haar rekening.

Dinsdag 11 december kreeg BB-3 bezoek van Joost Luttge
van Young Engineers. Hij gaf een proefles om de interesse
van leerlingen in techniek te vergroten. Met behulp van
lego, motortjes en andere hulpmiddelen werd op een
toegankelijke manier kennis aangeboden over de
basisprincipes in de wis-, natuur- en bouwkunde. De
kinderen waren erg enthousiast en we denken erover om
dit ook in andere groepen aan te bieden. Hieronder een
kort verslagje van Fokko en Sarah-Linn, twee leerlingen
uit BB-3

Het toernooi is voor beginners en gevorderden.
Er kan ingeschreven worden in Categorie A (leerlingen
uit alle groepen), Categorie B (alleen leerlingen uit
groepen 1 t/m 6) of Categorie C (alleen leerlingen uit de
groepen 1 t/m 4).
Waar? Gebouw De Kameleon, Veldzicht 20 Den Haag.
Tijden: van 12.30 uur tot 17.00 uur.

Bij de les hebben we geleerd hoe we een draaiende windmolen
van lego moesten bouwen en we konden daar dingen bij
verzinnen. Wij hebben bijvoorbeeld wielen onder de
windmolen gemaakt zodat hij kan rijden of we hebben hem
heel snel laten draaien. We hebben veel geleerd en we zouden
graag vaker zo’n les willen hebben om meer dingen te leren
bouwen en robots te maken.

'We hebben veel geleerd en we zouden graag vaker zo’n les willen hebben om meer dingen te
leren bouwen en robots te maken.'

MOESTUIN
Het was weer een mooi moestuinjaar! We hebben
eetbare bloemen, groente en kruiden gezaaid en geplant,
geproefd en geroken, gevoeld en geraden hoe de planten
heten. Het was het heetste jaar ooit. Gelukkig heeft het
watergeefsysteem ons in de zomer geholpen de schade
beperkt te houden. De aardbeienplanten hebben het
niet overleefd. De appels zijn dit jaar allemaal
meegenomen door een onbekende, die blijkbaar erg van
appels houdt, de bramen wilden maar niet rijp worden.
De bloemen deden het beter, de groente wilde helaas
slecht kiemen. In de moestuin gaan we in het voorjaar
nieuwe aardbeienplanten neerzetten, op het voorweitje
komen als het goed is veel planten in de lente. De
natuur gaat nu in rust. Tot 1 februari is er een
winterstop in de moestuin. Het is meestal te koud of het
weer is te slecht.

Dat geeft even tijd om terug te kijken: wat deed het goed
en wat niet? En tijd om plannen voor volgende jaar
temaken: misschien toch een aparte plek voor de
kleintjes? Nog wat meer kleur in de tuin? Over een paar
weken ga ik thuis alweer groente voorzaaien, zoals
tomaten. Ik heb er nu alweer zin in.
Anouk Winkler
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GRIJZE KOPPEN ORKEST
Een aantal maanden heeft het Grijze Koppen Orkest van
bibliotheek Nieuw Waldeck geoefend en gerepeteerd. Op
zaterdag 8 december gaven zij een spetterend eindconcert
met muzikanten uit de wijk, Orkest Morgenstond én
leerlingen van de ENMS!
Bijna dertig leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8 hebben als ‘De
Losbollen’ mee mogen spelen en zingen tijdens het optreden
van het Grijze Koppen Orkest. In slechts drie workshops
hebben de kinderen onder leiding van Daan Mathot teksten
ingestudeerd en leren spelen op gestemde steigerbuizen. En
met resultaat, want ze deden het fantastisch!

Bijna 30 leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8 hebben als
‘De Losbollen’ mee mogen spelen en zingen tijdens
het optreden van het Grijze Koppen Orkest.

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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