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AGENDA
21 januari t/m 1 februari 
24 januari 
06 februari 
14 februari 
21 februari 
22 februari 
25 februari t/m 1 maart 
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Toetsperiode 
Ouderavond (19.30-21.00 uur) 
Informatieochtend aspirant ouders 
Bovenbouw naar het Zuiderstrandtheater 
Verschijning nieuwsbrief ENMS 
Margedag groep 1 t/m 8; studiedag team 
Voorjaarsvakantie 

DIRECTIENIEUWS
M u s i c a l

De datum van de musical van groep 8 is bekend! Dit is
woensdag 10 juli. In de ochtend voeren ze de musical
op voor de kinderen en in de avond voor de ouders
van groep 8. Op een later tijdstip volgt hierover meer
informatie.  

S c h a k e n

De laatste les van de eerste ronde schaaklessen is op
donderdag 7 februari. De tweede ronde start op
donderdag 7 maart. De eerste les van de tweede ronde
is ook een kennismakingsles voor eventuele nieuwe
leerlingen. Leerlingen die op dit moment al
schaaklessen volgen, hoeven zich niet opnieuw aan te
melden voor de volgende 15 lessen. Als een leerling wil
stoppen, ontvangen we hiervan graag bericht per mail
(administratie@enms.nl).  

T e c h n i e k l e s

In december hebben de kinderen uit BB-3 een proefles 
gehad om de interesse 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 hierover erg 
enthousiast. Daarom hebben we besloten dat de 
andere bovenbouwgroepen op dinsdag 5 februari ook 
een les van Young Engineers krijgen.  

L a n d e l i j k e  s t a k i n g

In de week van 15 maart zal er een grote landelijke 
staking plaatsvinden. Hier hebben wij, behalve de 
items in de media, nog niets over gehoord. Mocht er 
meer informatie zijn, dan laten wij dit weten. 



BOUWENNIEUWS
B o v e n b o u w

In de bovenbouw zijn we begonnen met een nieuw 
kosmisch onderwerp. Tot aan de voorjaarsvakantie 
werken wij aan het weer en de gevolgen van de 
weersveranderingen. De kinderen mogen zelf een 
onderzoeksvraag bedenken en voorspellen wat zij 
denken dat het antwoord op de vraag gaat worden. 
Daarna doen zij het onderzoek en vergelijken de 
hypothese met de uitkomst van het onderzoek. 
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Het nieuwe kosmische thema gaat deze periode over het 
weer en verschillende klimaten. 

Waar zijn we  trots op? 
- Leonie (BB-3) en Fleur (MB-1) zijn met lof geslaagd
voor hun Montessori diploma. Voor hun afstuderen
hebben ze prachtige lesmaterialen rond het thema
menselijk lichaam gemaakt.  Van harte gefeliciteerd! 
- Een delegatie van de Montessorischool Deventer
komt donderdag 14 februari bij ons op bezoek om een
kijkje te nemen in de school. Leuk om op deze manier
onze werkwijze met andere montessorischolen te
delen. 

T r o t s

N i c o l i n e  v a n  G i n k e l  e n  C e e s  N o o r d e g r a a f

M i d d e n b o u w

De middenbouw is goed van start gegaan na de 
kerstvakantie. Iedereen heeft weer zin in het nieuwe 
jaar. Er zijn wensen en goede voornemens bedacht 
voor 2019 en we zijn begonnen aan het nieuwe 
kosmische thema. Het gaat over het weer en 
verschillende klimaten. Er worden weerberichten 
gemaakt, neerslagmeters staan in de tuin en er 
worden veel vragen gesteld, zoals waarom moeten 
mensen zonnebrandcrème smeren en dieren niet? 
We hebben genoten van de sneeuw van afgelopen 
dinsdag en hopen op nog meer ijs en sneeuw.  

P e u t e r g r o e p

werken zo stil mogelijk, want we willen zijn slaap 
natuurlijk niet verstoren! Er zijn nog drie zaken die 
we graag willen meegeven. Als eerste, het is fijn als 
alle kinderen een beker met water meekrijgen. Die 
kan meteen ’s ochtends op tafel worden gezet. Zo 
wordt niet vergeten om geregeld te drinken. Liever 
geen Doppers, die vallen te gemakkelijk om. Ook 
willen we vragen om geen speelgoed mee te laten 
nemen. Dat zorgt voor onrust, gaat kapot of raakt 
kwijt. En over kwijtraken gesproken, neem vooral 
een kijkje bij de tafel met gevonden voorwerpen. Die 
staat aan het begin van de gang, bij het lokaal van 
OB-3.   

O n d e r b o u w

Wat heeft iedereen zijn best gedaan voor het 
kerstdiner in de onderbouw. Alle ouders en kinderen 
heel hartelijk bedankt voor alle heerlijkheden! 
Inmiddels zijn we vol aan de slag gegaan met het 
nieuwe thema ‘winter’. In de onderbouwklassen ligt 
een schildpad te genieten van een winterslaap. We 

Op de peutergroep zijn we de laatste tijd met 
experimenten bezig. De kinderen vinden het leuk om 
te helpen verschillende ingrediënten bij elkaar in een 
kom te schenken en te zien wat er dan gebeurt. Zo 
zijn we begonnen met zout, bloem, olie en water. 
Hierdoor kregen we zoutdeeg. Dat lijkt op klei en is 
een heel simpel maar geweldig product om snel te 
maken en mee te werken. Het was pas echt feest toen 
we een kartonnen buis hebben gebruikt om een 
vulkaan te maken en er lava uit lieten lopen. Baking 
soda en azijn deed de truc!  
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Door een kwartiertje voor te lezen per dag, leren kinderen duizend extra woorden per jaar! 

De Nationale Voorleesdagen zijn er weer, wat een feest! 
De top tien prentenboeken van dit jaar hebben we 
allemaal in de mediatheek en wat zijn ze leuk. Het 
plezier van voorlezen staat centraal, voorlezen is heel 
gezellig en ook goed voor de taalontwikkeling. Uit 
onderzoek blijkt steeds weer dat voorlezen een gunstig 
effect heeft op de latere leesvaardigheid. Door een 
kwartiertje voor te lezen per dag, leren kinderen 
duizend extra woorden per jaar! Voorlezen en zelf lezen 
verrijkt de woordenschat, stimuleert de fantasie en 
helpt het kind de wereld om hem heen te begrijpen. 

Voor de kerstvakantie ben ik begonnen met het project 
‘maak je eigen boek’ voor groep 6. In kleine groepjes zijn 
we in de mediatheek gestart. Dit lesproject, bevat 
materialen en gereedschappen om voor de leerling een 
gebonden boekje te maken. Na het vouwen, knippen, 
naaien en lijmen wordt het kaft eromheen gemaakt. 
Daarna kan het verhaal in het net geschreven worden. De 
kinderen bedenken zelf de titel en tekenen hun 
illustraties bij het verhaal. Bij Marieke maken ze een 
linosnede. Hun eigen gemaakte stempel komt natuurlijk 
in het boekje. Alle boekjes zijn nu gebonden en er wordt 
nog druk geschreven.De 3e groepers hebben woorden 
gekookt met Vos en Haas. Een bibliotheekles waarbij de 
kinderen pannetjes met allemaal letters krijgen. Ze 
moeten goed roeren en dan de letters eruit halen. Hiermee 
koken ze allemaal nieuwe woorden. En er waren heerlijke 
woorden gekookt! 
Poëzie is een cadeautje van taal. Poëzie verrast en 
verwondert, een gedicht raakt het hart en geeft kleur aan 
de dag. Tijdens de Poëzieweek (thema is vrijheid) van 31 
januari t/m 6 februari geven we hier ook aandacht aan. 
Want er is altijd tijd voor een gedicht. We zetten onze 
mooie collectie dichtbundels centraal in de mediaheek. U 
bent ook van harte welkom om eens te komen kijken. 

MOESTUIN
De moestuin op het schoolplein is onderdeel van het 
project Groene Schoolpleinen van Fonds1818. Het 
ontwerp van de moestuin, en van de rest van het voor- 
en achterplein, is samen met de kinderen bedacht in 
2012. Intussen zijn de meeste kinderen die daarbij 
betrokken waren alweer van school. Daarom zal ik in de 
komende nieuwsbrieven aandacht besteden aan het 
hoe en waarom van dat groene schoolplein. Zodat ook 
de kinderen (en ouders) die nu op school zitten weten 
waarom het plein in een groene oase is omgetoverd. 
Start van de moestuinlessen is op dinsdag 5 februari. Als 
het dan nog te koud is om buiten wat te doen, gaan we 
vogelvoer dingen maken. 

A n o u k  W i n k l e r

MEDIATHEEK

A s t r i d  P l a e t i n c k

SCHOOLVAKANTIES
Hierbij alvast de schoolvakanties van volgend 
schooljaar (2019-2020) 
 

Prinsjesdag17 september 2019 

Herfstvakantie21 t/m 25 oktober 2019 

Kerstvakantie23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie24 t/m 28 februari 2020 

Goede Vrijdag10 april 2020 

Tweede Paasdag13 april 2020 

Meivakantie27 april t/m 08 mei 2020 

Hemelvaartweekend21 t/m 22 mei 2020 

Tweede Pinksterdag1 juni 2020 

Zomervakantie20 juli t/m 28 augustus 2020 


