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AGENDA
3 april 
4 april 
5 april 
9 april 
10 en 11 april 
12 april 
16 april 
16 en 17 april 
18 april 
19 april t/m 5 mei 
6 t/m 10 mei 
9 mei 
16 mei 
16 mei 
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Informatieochtend aspirant ouders 
Verkeersexamen groep 7 theorie 
 Middenbouw naar het Theater aan het Spui 
BB-1 en BB-2 naar het Gemeentemuseum 
Schoolfoto 
Koningsspelen 
Crea-ochtend Pasen 
IEP Eindtoets groep 8 
Paasontbijt 
Meivakantie 
Werkweek Wilhelminaoord groep 7 en 8 
Schoolreis groep 1 t/m 6 
Montessori café (8.30-9.30 uur) 
Verschijning nieuwsbrief 

DIRECTIENIEUWS
P a s e n

Op dinsdag 16 april hebben de kinderen een crea-
ochtend. Op donderdag 18 april vieren wij Pasen met
een gezellig paasontbijt in de klas. De kinderen mogen
voor zichzelf een gezond ontbijt meenemen. Ontbijten
in pyjama mag, maar in gewone kleding mag
natuurlijk ook. De school zorgt voor iets lekkers. 

M o n t e s s o r i c a f é

Donderdag 16 mei is voor het eerst het Montessoricafé
open van 8.30 tot 9.30 uur. Na het brengen van uw
kind(eren) kunt u een kopje thee of koffie drinken in
de naschoolse opvang. Ouders en aanwezig personeel
kunnen op een gezellige manier van gedachten
wisselen. Cees en Nicoline zullen deze ochtend
aanwezig zijn.  



BOUWENNIEUWS
B o v e n b o u w

Met kosmisch zijn we gestart met het onderwerp 
kunstgeschiedenis. Hierbij komen verschillende 
kunstenaars en kunststromingen aan bod. Ook heeft 
de bovenbouw een aantal leuke en leerzame 
technieklessen gehad van Young Engineers. Hierbij 
ontdekken ze spelenderwijs verschillende technische 
principes door het maken van bijvoorbeeld een 
hijskraan en andere bouwwerken van lego. Dit jaar 
krijgt elke bovenbouwgroep nog twee van deze 
lessen. Vanaf volgende week besteden we een paar 
weken aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. Dit 
doen we aan de hand van een speciale uitgave van de 
Anne Frank-krant, aangezien zij dit jaar 90 jaar zou  
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In de midden- en bovenbouw werken de kinderen aan
het thema kunstgeschiedenis.  

Schaakmeester Frank is iedere donderdag in school om
kinderen het schaken bij te brengen. De kinderen
schaken niet alleen tegen elkaar, maar beginnen altijd
met een stukje theorie. Er zijn nu vier groepen
kinderen die elke donderdag enthousiast met de
koning, de koningin en de andere schaakstukken in de
weer zijn. 
 
Iedere les van Young Engineers bestaat uit een korte
uitleg over een natuurkundig of technisch principe
waarna de kinderen zelfstandig aan het bouwen gaan
met de speciaal daarvoor ontwikkelde LEGO kits.
Daarna gaan de kinderen creatief en zelfontdekkend
verder bouwen aan hun model, waarbij er ook alle
ruimte is om te spelen. Als laatste sorteren de kinderen
elk hun eigen doos en ruimen we met elkaar alles
netjes op. 
 
Vrijdag 17 mei begint Yvonne in de ochtend met acht
kinderen in het lokaal van de naschoolse opvang met
kooklessen. De kinderen zullen gezamenlijk een lunch
voor de juffen klaarmaken. Mocht u het leuk vinden
om dit samen met Yvonne te begeleiden, loop dan
even bij haar langs.. 

M a s t e r c l a s s e s :  s c h a k e n ,  t e c h n i e k  e n  k o k e n

Saskia maakt met een groepje ouders werkjes voor in
de provincie tassen. Dit zijn tassen over de provincies
van Nederland. In iedere tas zitten werkjes die te
maken hebben met de desbetreffende provincie.
Bijvoorbeeld hoe ziet de vlag er uit, welke dieren leven
er, welke streekproducten zijn er? Deze groep ouders
werkt twee maandagochtenden per maand in de
mediatheek aan de grote tafel. Het is zeer inspirerend
en gezellig. Wie dit ook leuk lijkt, is van harte welkom
om een keer te komen kijken. 

T r o t s  o p . . .

D e  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  

In de week na de meivakantie (6 t/m 10 mei) gaan de
groepen 7 en 8 op werkweek naar Drenthe. In
diezelfde week op donderdag 9 mei gaat de onderbouw
op schoolreis naar Plaswijckpark in Rotterdam en de
groepen 3 t/m 6 naar het Archeon in Alphen aan den
Rijn. De kinderen zullen aan het eind van de dag terug
zijn op school. Nadere informatie over de schoolreis
ontvangt u binnenkort per mail.   

S c h o o l r e i s / w e r k w e e k

zijn geworden. Na de meivakantie gaan groep 7 en 8 op 
werkweek, waarvoor de voorbereidingen al in volle gang 
zijn. Groep 6 blijft gewoon op school en gaat die donderdag 
op schoolreis. We hebben er al veel zin in! 

Op woensdag 10 april en op donderdag 11 april komt
de schoolfotograaf. Binnenkort ontvangt u van ons per
mail de planning. Hierin staat op welke dag welke
groepen op de foto gaan. 

S c h o o l f o t o

Donderdag 28 maart neemt het personeel afscheid van
Ingrid. Direct na schooltijd is er een leuke activiteit
met het hele team en aansluitend een etentje met
uiteraard cadeautjes. Vrijdag 29 maart zijn alle ouders
en (oud)leerlingen van Ingrid in de gelegenheid om
Ingrid gedag te zeggen tussen 15 uur en 15.45 uur in
het lokaal van Ingrid op de eerste verdieping. We
wensen Ingrid heel veel succes in Monster. 

A f s c h e i d  I n g r i d

http://www.amershanati.com/teaching/
http://www.internationalschoolwassenaar.nl/
http://www.internationalschoolwassenaar.nl/
http://www.internationalschoolwassenaar.nl/
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Met hulp van leerlingen, ouders en leerkrachten is deze mooie 
speelweide en de moestuin tot stand gekomen. 

O n d e r b o u wM i d d e n b o u w

In de middenbouw wordt er op dit moment nog volop aan het 
thema lente gewerkt. In de klassen wordt er hard gewerkt 
aan allerlei bloemen- en plantenwerkjes, muurkranten en 
power points. Maar ook de regenwormen, pissebedden en 
kikkers worden niet vergeten. Er zijn heel wat 
verdiepingswerkjes gemaakt. Vanaf volgende week beginnen 
we net als de bovenbouw met het thema kunst. Wat is kunst? 
Welke vormen van kunst zijn er? De groep 3 kinderen 
hebben tijdens de groep 3 lessen veel geoefend met lezen, 
woorden geleerd met ‘sch’ en ‘ng’ en samenstellingen. Alle 
middenbouwgroepen zijn inmiddels gestart met de Young 
Engineers lessen. Tijdens deze lessen wordt er zeer 
enthousiast gebouwd met technisch lego. Er zijn onder andere 
windmolens en drumstellen gemaakt. Groep 5 kinderen zijn 
met de spreekbeurten begonnen, goed om te zien dat er met 
veel aandacht aan is gewerkt.  

Bij kabouters denkt u wellicht aan de herfst, maar wij hebben 
geleerd dat de kabouters er ook in de lente zijn. Ze leerden ons 
van alles over de lente aan de hand van het boek ‘De vier 
kleine kaboutertjes’. We hebben kennisgemaakt met familie 
Muis die in het voorjaar ineens zeven kinderen erbij kreeg. In 
de lente worden nu eenmaal veel jonge dieren geboren. We 
hebben geleerd over de metamorfose van de rups tot vlinder, 
waar we mooie boekjes over maakten.  Er zijn in de lente weer 
prachtige voorjaarsbloemen te vinden aan de bomen en ook 
op ons schoolplein. Om de groei van een plantje te kunnen 
observeren is er in alle klassen volop gezaaid. In één klas is 
zelfs een bloemenwinkel gemaakt met voorjaarsbollen. Deze 
week sluiten we het thema weer af en maandag starten we 
met het nieuwe thema over Eend die gaat verhuizen, waarbij 
we niet alleen zullen leren over verhuizen, maar ook over het 
leven in en rondom de sloot. 

MOESTUIN
De moestuin op het schoolplein is onderdeel van het project 
Groene Schoolpleinen van Fonds1818. Het doel van het 
groene schoolplein is kinderen in een meer natuurlijke 
omgeving te laten spelen, zodat zij dagelijks in aanraking 
komen met de natuur. Zo werd met de leerlingen, en met hulp 
van een tuinarchitect, een ontwerp opgesteld voor het 
voorweitje, het achterweitje en voor de moestuin. Met veel 
hulp van leerlingen, ouders en leerkrachten is deze mooie 
speelweide en de moestuin uiteindelijk tot stand gekomen. 
Een van die leerkrachten is Ingrid Valk. Zij was vanaf het 
begin betrokken bij het project. Ik wil haar hartelijk bedanken 
voor al het werk dat zij voor het Groene Schoolplein heeft 
verricht. Veel van dat werk vond plaats in onze vrije tijd. We 
hebben heel wat zaterdagen om 10 uur op het schoolplein 
gestaan. Tekening van het oorspronkelijke ontwerp van de 
moestuin is uit 2012. Sindsdien is er wel wat veranderd. 

Af en toe organiseert Marette Wils een expositie van kunst 
uitingen in een ruimte op de Rietzangerlaan. Dit jaar doet ze 
dit voor de laatste keer en ze vroeg aan mij of ik voor wat 
kinderkunst kon zorgen. Dat is voor mij geen enkel probleem, 
met al die kunstenaars hier op school… Ik koos voor het 
thema ‘vogels’, niet gek bedacht in de Vogelwijk. Kinderen uit 
BB-1, BB-2 en BB-3 hebben voor prachtige toekans, fazanten, 
uiltjes van stof en vogeltjes van klei gezorgd. Uit MB-3 komen 
er nog wat vogeltjes van papier te hangen. Het liefst zou ik 
alles tentoon willen stellen, maar de ruimte is niet zo groot 
helaas. De kinderen waarvan het werk er komt te hangen, 
krijgen van te voren bericht. Het werk dat niet meegaat, komt 
in de vitrinekasten te hangen op school, want dit is ook de 
moeite waard! Deze expositie is op zaterdag 6 en zondag 7 
april te zien op de Rietzangerlaan nummer 2. Ik hoop dat 
weekend veel ouders en kinderen te zien! 

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

EXPOSITIE!

M a r i e k e  W i e l i n g a



‘Het is een tijdje stil geweest vanuit de MR maar wij hebben alles behalve stil gezeten. Wij hebben met elkaar gekozen om de focus 
te leggen op de volgende punten: veiligheid van de kinderen (binnen en om het gebouw),  kwaliteit van het montessorionderwijs 
en algemene communicatie. Naast deze drie grote thema’s heeft de MR zich gebogen over de begroting. Er zijn kritische vragen 
aan de directie gesteld. De financiële situatie van de ENMS zit gelukkig in de lift en de MR heeft positief ingestemd. Met het 
Rijnlands en een afvaardiging van de MR zal er dit schooljaar een follow up plaatsvinden om zo goed inzicht te krijgen in wat de 
(on)mogelijkheden zijn op financieel gebied in de toekomst. Ook een positief advies is gegeven over de benoeming van Yvonne als 
adjunct-directeur op interim basis. Op het moment dat Cees vertrekt zal er een vacature vrijkomen en een sollicitatieprocedure 
worden gestart. 
 
Met de benoeming van Yvonne en het aanstaande vertrek van Ingrid kwamen er twee plekken vacant. Saskia en Paul zijn deze 
maand toegetreden tot de MR en wij zijn verheugd met hun komst.  
 
Wij hebben afscheid genomen van Ingrid, maar niet voordat zij nog veel van haar kennis over het  montessorionderwijs aan ons 
heeft overgebracht en haar MR dossier (Ingrid heeft jaren alles keurig bewaard) aan ons heeft overgedragen. Wij willen Ingrid 
nogmaals bedanken voor haar tomeloze inzet. 
 
Wil je een keer een vergadering bijwonen? Dat kan, stuur wel even een mail. Heb je vragen of opmerkingen, neem gerust contact 
met ons op. De notulen van onze vergaderingen liggen altijd ter inzage in de mediatheek. 
 

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: Paul de Leu, Saskia Onnes en Heidi van Steekelenburg 
Namens de ouders: Mandy Binken (voorzitter, 06-57870860), Jan Bart Brockhuis en Rocco Lentze 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

NIEUWS UIT DE GMR 
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De ENMS is onderdeel van de Stichting Het Rijnlands Lyceum. In de laatste GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) 
vergadering van woensdag 28 maart kwam de onderwijskwaliteit van de ENMS ter sprake. De bestuurder vertelde dat de 
ENMS in een aantal jaren is gegroeid naar een school die zich kan meten met de 25% best presterende scholen in Nederland ten 
aanzien van de eindtoets. De belangrijkste reden hiervoor is dat er een keuze is gemaakt voor modern montessorionderwijs; de 
huidige maatschappij vraagt immers meer van de kinderen dan 100 jaar geleden. De Raad van Toezicht benadrukte dat de 
ENMS wellicht te bescheiden is in het rondbazuinen van dit gegeven. We hebben dit in onze oren geknoopt.  

Saskia en Paul zijn deze maand toegetreden tot de
MR en wij zijn verheugd met hun komst. 

  


