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AGENDA
20 mei
22 mei t/m 6 juni
23 mei
30 en 31 mei
3 juni
6 juni
7 juni
10 juni
11 juni
13 juni
13 juni
19 juni
20 juni

BB-3 en BB-4 naar het Gemeentemuseum
Toetsperiode
Montessoricafé (8.30-9.30 uur)
Hemelvaartweekend
Fietsexamen groep 7
Juffendag onderbouw
Margedag groep 1 t/m 8 / Studiedag team
Tweede Pinksterdag
Margedag groep 1 t/m 8 / Studiedag team
Formatie + groepsindeling 2019-2020 bekend
Montessoricafé (8.30-9.30 uur)
Informatieochtend aspirant ouders
Verschijning nieuwsbrief

DIRECTIENIEUWS
Sporthal

Toetsperiode start iets later

Op dit moment kunnen we weer terecht in de
sporthal, omdat de vloer is gerepareerd. Er kan
uitsluitend gegymd worden met sportschoenen aan.
We maken in deze periode weinig gebruik van de zaal,
omdat we nu veel buiten gymmen. In de zomer wordt
de houten vloer vervangen door een nieuwe kunststof
sportvloer.

In de schoolkalender staat dat we met de Citotoetsen
starten op maandag 20 mei. Vanwege Hemelvaart en
Pinksteren en de lange periode tot aan de
zomervakantie hebben we besloten om de
toetsperiode twee dagen op te schuiven. We starten
dus op woensdag 22 mei en de laatste toetsen nemen
we af op donderdag 6 juni.
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Bouwsprong

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Aan het eind van het schooljaar bespreekt en bepaalt
het team gezamenlijk de nieuwe groepsindeling. Dit is
altijd een intensief proces waarbij we met veel
factoren rekening houden: de evenredige opbouw van
de groep (o.a. de verhouding jongens/meisjes, het
aantal leerlingen per leerjaar in een groep), de
mogelijke bestaande vriendschapsrelaties van
kinderen die de bouwsprong gaan maken en specifieke
leerbehoeftes. Het is niet de bedoeling om wensen op
dit vlak kenbaar te maken; het team bepaalt de
indeling, rekening houdend met de hiervoor
genoemde punten. Zodra de groepsindeling en de
formatie definitief zijn, zullen wij die aan u meedelen
per e-mail. Dit jaar is dat op donderdag 13 juni.

Voor de meivakantie hielden wij een digitaal, anoniem
leerlingtevredenheidsonderzoek. Dit wordt jaarlijks
ingevuld door leerlingen van de bovenbouw en ter
vergelijking met andere scholen op de site gezet van
Scholen op de kaart. U vindt de uitslag hier:
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7762/
1100/Eerste-Nederlandse-MontessoriSchool/Leerlingtevredenheid. We durven wel te
zeggen dat we trots zijn op de uitslag, maar er kan
natuurlijk altijd wel iets verbeterd worden. De
leerlingen vulden ook een lijst in voor de inspectie:
‘monitoring sociale veiligheid’. Een hoog cijfer
betekent dat leerlingen het fijn vinden in de klas, zich
veilig voelen en weinig (of niet) gepest worden. Dit
was de uitslag:
Wat is het welbevinden van de leerlingen? Vinden ze
het fijn in de groep? Cijfer 8,0.
Hoe ervaren de leerlingen de sociale en fysieke
veiligheid? Voelen zij zich veilig? Cijfer 8,8.
Ervaren leerlingen aantasting van hun sociale en
fysieke veiligheid? Cijfer 8,9.
De vragen gaan over pesten, buitensluiten, pijn doen,
spullen afpakken, e.d. De gegevens worden
ongecensureerd doorgemaild naar de inspectie zodat
zij contact op kunnen nemen met de school als het op
dat vlak niet goed gaat. U zult begrijpen dat de
inspectie ons niet hoeft te bellen…

De kinderen komen voorafgaand aan het nieuwe
schooljaar een keer in de nieuwe groepssamenstelling
bijeen om kennis te maken. Het is de visie van het
montessorionderwijs om de groepsindeling ieder jaar
te veranderen, zodat het kind kan ontwikkelen en
groeien als persoon. Dit gebeurt door elk schooljaar
jongste leerlingen in de groep te laten instromen en
oudste leerlingen te laten uitstromen. Het is voor de
ontwikkeling van kinderen goed als zij in een nieuwe
groepssituatie worden geplaatst tussen bekende en
onbekende leerlingen. Zo leert het kind nieuwe sociale
relaties aan te gaan, als voorbereiding op het leven in
onze maatschappij.

Het is voor de ontwikkeling van kinderen goed als zij in
een nieuwe groepssituatie worden geplaatst tussen
bekende en onbekende leerlingen.

Nieuwe bestuurder

Eindfeest vrijdag 12 juli

De huidige voorzitter van de Stichting Het Rijnlands
Lyceum, dr. Maarten Knoester, treedt per 1 augustus
2019 terug in verband met het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd. Onder zijn leiding
hebben we een succesvolle ontwikkeling doorgemaakt
waarvoor onze dank. Zijn opvolger is de heer drs.
Arjan Kastelein MBA. De heer Kastelein is onder meer
als bedrijfskundige voor Philips werkzaam geweest in
het buitenland en vervolgde vanaf 2003 zijn loopbaan
als lid en voorzitter van het College van Bestuur van
de Gooise Scholenfederatie, als lid en voorzitter van de
Raad van Bestuur van ROC West-Brabant en als
voorzitter van het College van Bestuur (a.i.) bij het
Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs. Ook was
hij bestuurslid van de VO-Raad en de MBO-Raad. Cees
heeft inmiddels met hem kennisgemaakt en heeft van
hem begrepen dat zijn kinderen op een
montessorischool hebben gezeten. Dat is dus een
mooie ‘binnenkomer’. Wij wensen Arjan veel succes.

Het eindfeest wordt dit jaar gehouden op vrijdag 12
juli! Houdt u deze datum vrij? In de schoolkalender
staat een andere datum, omdat we aanvankelijk het
feest een week eerder hadden gepland.
Young Engineers

De afgelopen periode hebben de midden- en
bovenbouw kinderen lessen gevolgd van de Young
Engineers. De kinderen hebben met lego
liftconstructies, spinners en auto's gemaakt. Toen ze
volgens een stappenplan hun voorwerp van de
bouwplaat hadden nagebouwd, konden ze zelf het
voorwerp uitbreiden. Zo ontstonden en hele mooie
constructies. Volgend jaar zullen naast de midden- en
bovenbouw ook de kleuters lessen volgen van de
Young Engineers.
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Montessoricafé

De kop is eraf! Donderdag 16 mei is voor het eerst het
Montessoricafé open geweest van 8.30 uur tot 9.30
uur. We hebben met een aantal ouders gezellig van
gedachten gewisseld over het onderwijs. Helaas is het
Montessoricafé nog niet bij iedereen bekend, maar
daar gaat verandering in komen… De volgende
donderdagen kunt u terecht voor een praatje en een
kopje thee of koffie op 23 mei, 13 juni, 27 juni en 11 juli.
Voor dit jaar is het een experiment, in het volgend
schooljaar gaan we kijken of we meer dagen en
frequenter de mogelijkheid gaan bieden om aan het
begin van de dag samen te komen. We denken dan ook
aan themaochtenden met de maatschappelijk werker
of een kinderfysiotherapeut. We staan open voor
suggesties.

Tijdens de werkweek hebben we veel complimenten gekregen over
de leuke groep kinderen!
Trots op ...

De kinderen van de groepen 7 en 8. Tijdens de
werkweek hebben we van de werknemers van
School in Bos zoveel complimenten gekregen over
de leuke groep kinderen.
Ilona, Carolien en Jennifer die de Montessori
opleiding hebben afgerond.
Het nieuwe buitenlokaal op het achterweitje.
Onder de overkapping staan drie picknicktafels. De
kinderen kunnen nu ook buiten werken tijdens de
werktijd. In de pauzes kunnen de kinderen kleuren,
lezen of een spelletje spelen aan tafel. De leidsters
kunnen nu ook buiten les geven.
Onze nieuwe gymjuf Andrea die meteen meeging
op werkweek, een eerste gymles organiseerde op
Harry Potteriaanse wijze, naschoolse sporten bij
elkaar sprokkelde in een week tijd en ook nog eens
een super gezellige collega blijkt te zijn.
De directie: Nicoline, Yvonne en Cees

Gevonden voorwerpen

In de gang bij het speellokaal 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 23 mei wordt
de kist leeg gemaakt en worden niet opgehaalde
voorwerpen aan de weggeefwinkel gegeven. Veel
dank.
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BOUWENNIEUWS
Bovenbouw

De kinderen van de groepen 7 en 8 zijn op kamp
geweest. We hebben een hele leuke en leerzame week
gehad. Groep 7 heeft op 3 juni praktisch
verkeersexamen. De kinderen moeten op die dag met
de fiets naar school komen. Zou u de route een keer
willen oefenen met uw zoon/dochter? Groep 8 is volop
aan het oefenen voor de musical. Dit doen ze op
woensdag en donderdag onder begeleiding van
Froukje. De uitvoering van de musical is op woensdag
10 juli. In de klas werken de groep 8 kinderen aan hun
eindwerk voor hun eindpresentatie.

Middenbouw

Onderbouw

Vorige week hebben we een heerlijke schoolreis gehad
naar het Archeon. De kinderen kwamen terug met
blije gezichten en enthousiaste verhalen. En het was
ook nog eens mooi weer, een groot succes! Het thema
waar we mee werken is kunst en dat is goed te zien in
de klassen, er zijn mooie werkjes te bewonderen. De
kinderen zijn geïnspireerd door de kunstwerken van
bijvoorbeeld Esscher en gaan hier zelf mee aan het
werk. We hebben nog een aantal lessen van Young
Engineers in het vooruitzicht. In 1,5 uur tijd bouwen
de kinderen samen een werkend voorwerp van
technisch lego.

Na een heerlijke meivakantie waren de kleuters
uitgerust om op schoolreis naar Plaswijckpark te gaan.
Met twee bussen gingen we op pad. De busreis op zich
was al een belevenis voor veel kleuters. Daar
aangekomen, liepen de kleuters in kleine groepjes
onder leiding van een ouder door het park. Er was van
alles te zien en te doen. De kleuters hebben onder
andere in een verkeerstuin rond kunnen rijden op
skelters, kunnen spelen in de speeltuin, kennis kunnen
maken met alpaca’s, stokstaartjes en prairiehondjes en
eindeloos rondjes kunnen draaien in een heuse
draaimolen. Moe en hongerig verzamelden we voor
het restaurant voor een feestelijke lunch bestaande
uit patat en een ijsje. Na de lunch was er weer tijd om
met het groepje verder het park te ontdekken.
Eenmaal op de terugreis werd het stil in de bus.
Iedereen was moe en vol van alle nieuwe ervaringen.
Al met al kijken we terug op een geslaagde dag. Het
weer bleek onverwacht mooi te zijn en hulde aan alle
ouders die zich hebben ingezet om deze dag tot een
succes te maken. De komende periode mogen de
oudste kleuters alvast een kijkje nemen in de
verschillende middenbouwgroepen.

We kijken terug op een geslaagde schoolreis met heel mooi weer!

MOESTUIN

MR

De moestuin op het schoolplein is onderdeel van het
project Groene Schoolpleinen van Fonds1818. In de
ontwerpfase hebben we, samen met de kinderen, een
uitgebreide wensenlijst opgesteld. Veel van die wensen
zijn gehonoreerd. Helaas een paar niet: palmbomen en
mandarijnenbomen doen het niet in Nederland, ook de
vijver met grote fontein is er niet gekomen. Evenmin de
tuinkabouters, de picknicktafel en ligbedjes. Verder
wilden de kinderen veel groente, kruiden, fruit en een
heleboel bloemen. Die zijn er allemaal wel gekomen.
Wisten jullie dat er een appelboom en een pruimenboom
in de moestuin staan, een perenboom bij de kleuters en
een paar kersenbomen op het voorweitje?

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

Anouk Winkler
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