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AGENDA
22 februari 
25 februari t/m 1 maart 
10 maart 
11 t/m 14 maart 
15 maart 
28 maart 
03 april 
04 april 
05 april
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Margedag groep 1 t/m 8; studiedag team 
Voorjaarsvakantie 
CPC-loop 
Verslagweek 
Stakingsdag; kinderen vrij 
Verschijning nieuwsbrief 
Informatieochtend aspirant ouders 
Verkeersexamen groep 7 (theorie) 
Middenbouw naar het Theater aan het Spui

DIRECTIENIEUWS
V M O

Op dit moment bespreken we met de VMO de 
invulling van de masterclasses. De VMO is de 
Vereniging van ouders van de ENMS en heeft tot doel 
o.a. het borgen van een eigentijdse montessori- 
identiteit op de ENMS, het bijdragen aan behoud en 
toepassing van het gedachtegoed van Maria 
Montessori en het stimuleren en inspireren tot 
kwalitatief goed peuter- en basisonderwijs op de 
ENMS. We hebben helaas niet genoeg aanmeldingen 
van ouders om schoolbrede masterclasses op te zetten. 
Samen met de VMO gaan we daarom masterclasses op 
kleinere schaal opzetten (bijvoorbeeld met een of twee 
groepen tegelijk). Er zijn dan minder ouders nodig en 
voor de kinderen is het net zo leuk en inspirerend. 

We hebben ook met de VMO gesproken over het 
gezamenlijk opzetten van een ‘Montessoricafé’. De 
gedachte is om bijvoorbeeld een keer per maand 
’s morgens ons nieuwe kooklokaal open te zetten voor 
belangstellende ouders om een kopje koffie te drinken, 
vragen te beantwoorden en montessoriwerkjes 
tentoon te stellen of toe te lichten.  

G y m z a a l

Helaas weten we nog niet hoe lang het gaat duren
voordat er een nieuwe gymvloer in de sporthal ligt.
We zullen de komende twee maanden van HSCW een
zaal huren in het gebouw tegenover onze sporthal,
zodat we ook de beschikking hebben over
kleedkamers. De kleuters gymmen  in het speellokaal. 
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We hebben met de VMO gesproken over het 
gezamenlijk opzetten van een ‘Montessoricafé’. 

Het hek aan de slootkant van de achterwei was te laag 
voor de kleuters die op de BSO zitten (Europese 
regelgeving). 2Samen heeft daarom een nieuw, mooi 
schapenhek laten plaatsen van 1.20 m hoog. Het ziet er 
heel gezellig uit. 

N i e u w  s c h a p e n h e k

D i r e c t i e :  N i c o l i n e ,  Y v o n n e   e n  C e e s  

Er is goed gereageerd op de schaakoproep. Op 28 maart 
gaat een compleet nieuwe groep van start. De 
bestaande groepjes starten al op 7 maart met hun 
tweede ronde. 

S c h a k e n

Op 15 maart wil het onderwijsveld duidelijk maken 
aan de regering dat er een investeringsplan nodig is 
voor het onderwijs. Nog deze kabinetsperiode moet er 
een begin gemaakt worden met het inlopen van de 
achterstanden en moet het kabinet extra gaan 
investeren in het onderwijs, o.a. om het lerarentekort 
tegen te gaan. De ENMS sluit zich daarbij aan en zal 
dus op 15 maart gesloten zijn. De kinderen die normaal 
gesproken gebruikmaken van de BSO kunnen die dag 
eventueel bij 2Samen terecht. 

S t a k i n g  1 5  m a a r t

(Wilde) bijen hebben het moeilijk. Steeds meer gaan er 
dood. Ruim 80% van onze voedselgewassen is 
afhankelijk van bestuiving door insecten. We moeten 
er dus iets aan doen! De provincie Zuid-Holland heeft 
subsidie beschikbaar gesteld om schoolpleinen 
bijenvriendelijk te maken. Er is een prachtig lespakket 
gemaakt, er worden zakjes zaad geleverd en een 
bijenhotel. Onze tuinjuf gaat ermee aan de slag. De 
ENMS is ‘bij’dehand bezig. 

B i j e n h o t e l

Na de voorjaarsvakantie, op vrijdag 8 maart, worden
de verslagen in de midden- en bovenbouw
meegegeven. De verslagen zien er iets anders uit en in
een begeleidende brief leggen wij het een en ander uit.
Er staat ook een stukje in over de Cito scores. Hierin
benadrukken wij dat het beeld dat de leidster heeft
van uw kind veel belangrijker is dan de Cito scores! 

V e r s l a g e n

Om de gegevens in onze leerlingenadministratie
actueel te houden, zijn we afhankelijk van de
wijzigingen die u aan ons doorgeeft. Gaat u verhuizen,
is de gezinssamenstelling gewijzigd, 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. Bij voorbaat dank.  

W i j z i g i n g e n  d o o r g e v e n

Het eindfeest wordt gehouden op vrijdag 12 juli. In de
schoolkalender staat 5 juli, maar het wordt dus een
week later.  

D a t u m  e i n d f e e s t  g e w i j z i g d

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 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 



BOUWENNIEUWS
B o v e n b o u w

De afgelopen periode hebben wij in de bovenbouw 
gewerkt aan het thema weer en klimaat. De 
kinderen hebben geleerd over de verschillende 
klimaten, het weer, weersverschijnselen en de 
kringloop van het water. Vervolgens zijn ze zelf aan 
de slag gegaan met mooie verwerkingen. 
Op donderdag 13 februari zijn de kinderen van de 
bovenbouw naar de interactieve muziekvoorstelling 
Puls en Ritme van het Residentie Orkest geweest. De 
kinderen mochten door middel van body percussie 
onderdeel zijn van het optreden. De kinderen van 
groep 7 hebben op 4 april het theorie examen van 
verkeer en op 3 juni 2019 het praktijkexamen. 
. 
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De kinderen mochten door middel van body percussie
onderdeel zijn van het optreden.  

M i d d e n b o u w

In de middenbouw is er gewerkt aan de 
verdiepingsopdrachten over het weer en klimaat en 
die zijn aan de hand van muurkranten, power points, 
zelfgemaakte boekjes e.d. aan elkaar gepresenteerd. 
We hebben ons verdiept in de waterkringloop, het 
dagelijkse weerbericht en de veranderingen in de 
natuur, tornado’s, orkanen, sneeuw, regen, hagel en 
nog veel meer. De Cito’s zijn weer achter de rug en 
met TeHaTex zijn prachtige werkjes gemaakt over de 
winter en collages van eigen knipsels, tekeningen en 
ecoline. Doordat de gymlessen uitvielen zijn wij aan 
de wandel gegaan door de duinen en hebben wij 
heerlijk in het zonnetje gespeeld op de zandvlakte. G e v o n d e n  v o o r w e r p e n

O n d e r b o u w

In de onderbouw zijn we in februari gestart met het 
thema ‘kikker is verliefd’. Het prentenboek werd 
uitgebreid voorgelezen en besproken en naverteld 
aan de hand van de prachtige platen. We hebben 
gepraat over vriendschap, verliefd zijn en bedachten 
hoe wij, net als kikker, een ander kunnen laten 
weten dat we hem of haar lief vinden. Zo kwam daar 
rond Valentijnsdag ook naar voren dat je elkaar dan 
een kaart of tekening kunt sturen! We leerden over  

de post, want hoe komt de kaart nu eigenlijk bij de 
juiste persoon thuis aan? Hier en daar bleken er ook 
kinderen verliefd te zijn en werd er een mooie 
tekening of kaart cadeau gedaan aan de gelukkigen! 
Wat gezellig allemaal! Inmiddels is de zon weer wat 
meer te zien en was de temperatuur al zo fijn dat we 
afgelopen maandag voor de eerste keer buiten 
konden genieten van de lunch! Deze vrijdag zijn de 
kinderen vrij vanwege de studiedag op school en 
mogen zij alvast gaan genieten van de 
voorjaarsvakantie! Na de vakantie starten wij met 
het supergezellige thema  ‘Lente’. 

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 7 maart wordt de kist leeg gemaakt en 
worden niet opgehaalde voorwerpen aan de 
weggeefwinkel gegeven. Veel dank. 
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Zelf informatie zoeken en werkjes maken, plaatjes en kleine voorwerpjes verzamelen en dit 
alles bewaren in de provincietas. 

Als kleuters de provinciepuzzel van Nederland maken en 
er vervolgens meer over willen weten, dan is er eigenlijk 
weinig informatie te vinden, die geschikt is voor kinderen 
van die leeftijd. Wat doe je dan? Zelf informatie zoeken en 
werkjes maken, plaatjes en kleine voorwerpjes 
verzamelen en dit alles in een tas van die provincie 
(gemaakt door een hulpvaardige ouder) bewaren. Een leuk 
voornemen, wat een enorme berg werk met zich mee 
blijkt te brengen. Na een roep om hulp, dienden een aantal 
bereidwillige, enthousiaste ouders zich aan. We planden 
een datum en gingen in de mediatheek met elkaar 
brainstormen over een plan van aanpak. Inmiddels zijn 
we twee bijeenkomsten verder en ook zelf heel wat 
informatie rijker (bijvoorbeeld over ‘kwelders’, 
kunstenaarscollectief ‘De Ploeg’ en het gerecht ‘poffert’). 
De leg- en leeswerkjes krijgen vorm en de verzamelwoede 
(souveniertjes, kleine diertjes, schelpjes etc.) motiveert ons 
tot bezoekjes aan onder andere kringloopwinkels. Al met 
al enorm inspirerend, dankbaar (hier gaan straks heel veel 
kinderen met veel plezier mee aan de slag) en ook gezellig! 
Ouders die het leuk vinden om te helpen met deze klus 
(we hebben nog 11 provincies te gaan!), nodig ik van harte 
uit om langs groep OB-4 te lopen voor meer informatie. 

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. 
Uitgebloeide bloembollen kunt u weer inleveren. In de 
moestuin zetten wij weer een bak klaar om ze in te 
deponeren. Bedankt! De foto van de sneeuwklokjes is 
gemaakt door een leerling van BB-3. 

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

PROVINCIETASSEN

S a s k i a  O n n e s


