NIEUWSBRIEF

Juni 2019

AGENDA
27 juni
03 juli
08 juli
10 juli
11 juli
12 juli
15 juli
17 juli
17 t/m 19 juli
19 juli
22 juli t/m 30 augustus

Montessori Café (8.30-9.30 uur)
Juffendag middenbouw
Verslagweek (facultatief)
Musical groep 8
Montessori Café (8.30-9.30 uur)
Eindfeest (17.00 – 19.30 uur); kinderen 12.00 uur vrij
Presentatie eindwerk groep 8
Afscheid oudste kleuters
Groep 8 vrij
Laatste schooldag; kinderen 12.00 uur vrij
Zomervakantie

DIRECTIENIEUWS
ENMS gaat als een speer

De afgelopen periode heeft de ENMS weer meegedaan
aan allerlei bijzondere en leuke activiteiten: De Haagse
Schoolsport Olympiade (leerlingen uit groep 8 maken
kennis met achttien verschillende sporten), TrashUre
Hunt (brengt milieuproblemen op een toegankelijke,
effectieve en ludieke manier onder de aandacht), het
hockey scholentoernooi (drie ENMS teams deden mee),
Masterclasses (in de groep van Nicoline is bijvoorbeeld
een cursus Frans van start gegaan) en natuurlijk ons
Montessori Café! Qua aanmeldingen gaan we ook als
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een speer: een wachtlijst voor zij-instromers met ruim
zestig namen en telkens meer aanmeldingen dan
plekken voor kleuters. Prettig voor de school, maar
natuurlijk heel vervelend voor al die ouders die we
helaas teleur moeten stellen.
Groepsindeling 2019-2020

Vorige week hebben we de nieuwe groepsindeling
bekend gemaakt. De kinderen die de bouwsprong
maken, konden alvast een kijkje nemen in hun nieuwe
groep. Spannend en leuk tegelijk.

Geen invalproblemen

Eindfeest vrijdag 12 juli

In tegenstelling tot veel andere scholen hebben we dit
schooljaar nooit klassen naar huis hoeven sturen of
klassen verdeeld over andere groepen. We konden
gelukkig altijd vervanging regelen en het
ziekteverzuim van leerkrachten op de ENMS ligt
sowieso ver onder het landelijk gemiddelde. Diverse
factoren liggen daaraan ten grondslag, maar de sfeer
op school speelt een belangrijke rol. Iedereen draagt
daaraan een steentje bij, leerkrachten, kinderen en
ouders.

Het eindfeest wordt dit jaar gehouden op vrijdag 12 juli
van 17.00 tot 19.30 uur! Houdt u deze datum vrij? In de
schoolkalender staat een andere datum, omdat we
aanvankelijk het feest een week eerder hadden
gepland. De kinderen zijn op 12 juli dus om 12.00 uur
vrij (en op 5 juli is er de hele dag school).

Privacy

Vanwege strengere privacywetgeving zullen we
vanaf volgend jaar bij het bekendmaken van de
groepsindeling alleen nog maar voornamen
communiceren. Binnenkort zult u ook bordjes met
‘verboden te fotograferen’ tegenkomen in school. Het
is namelijk niet toegestaan om ongevraagd foto’s te
maken van andere kinderen en deze te verspreiden.

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 18 juli wordt
de kist leeg gemaakt en worden niet opgehaalde
voorwerpen aan de weggeefwinkel gegeven.
Veel dank.
De directie: Nicoline, Yvonne en Cees

Het is niet toegestaan om op school ongevraagd foto’s te
maken van andere kinderen en deze te verspreiden.

BOUWENNIEUWS
Bovenbouw

Deze periode werken de kinderen aan het kosmisch
onderwerp ‘volkeren’. Kinderen mogen boeken en
voorwerpen mee naar school nemen voor op de
aandachtstafel. Naast het dagelijkse
onderwijsprogramma gebeuren er nog veel andere
dingen. Alle kinderen van groep zeven zijn geslaagd
voor het fietsexamen. De kinderen van groep acht
hebben deelgenomen aan de Schoolsport Olympiade.
Ze zijn met veel andere groepen acht van diverse
Haagse basisscholen een hele dag aan het sporten
geweest in het Zuiderpark.
Middenbouw

In de middenbouw verdiepen wij ons momenteel in
het leven van de oude Egyptenaren. Omdat er veel te
vinden is over het oude Egypte worden er prachtige
verwerkingen gemaakt, zijn de kinderen erg
geïnteresseerd en gemotiveerd, super! Verder staat de
laatste les van Young Engineers op het programma.
Met technisch LEGO zijn er de afgelopen tijd prachtige

bouwsels gemaakt zoals een molen, een wasmachine,
een tol en hele sterke hijskranen, zelfs schoenen en
jassen werden hiermee omhoog getakeld! De laatste
loodjes zijn aangebroken, de groepsindeling is bekend
en dat is vooral voor de 5e groepers heel gaaf, maar ook
erg spannend!
Onderbouw

Wat was het een heerlijk feest, die juffen- en
meesterdag! En wat zijn we verwend! Inmiddels weten
de oudste kleuters naar welke middenbouwgroep ze
volgend jaar gaan. Sommige kinderen zijn afgelopen
week nog een keer op bezoek geweest en hebben ook
op het achterweitje gespeeld. Met juf Francine zijn ze
gestart met een echt rekenschrift. De komende tijd zal
het thema zomer, strand en de komende vakantie
centraal staan. Natuurlijk hebben we op woensdag
17 juli nog een afscheidsmoment voor de oudste
kleuters. Daarover volgt later meer informatie. We
hopen op nog een aantal zomerse dagen om een
‘badjesdag’ te kunnen organiseren voor de kleuters.
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GYM
Wat een snelstart heb ik gehad op de ENMS. In de
eerste week direct mee met de bovenbouw op kamp
naar Vledder. Op pad met honderd nieuwe leerlingen
en collega’s. Toen had ik snel in de gaten dat de ENMS
wel een hele toffe werkplek is. Tijdens de gymlessen
hebben de kinderen kennisgemaakt met de populaire
sport van toverschool Zweinstein uit de boeken en
films van Harry Potter. Uilenpost ging langs de klassen
om aan te kondigen dat er Zwerkbal ging worden
gespeeld. Via de sorteerhoed werden teams gemaakt.
Heel even waanden we ons op Zweinstein in plaats
van op de ENMS. Ook hebben we op karretjes de
gymzaal door geracet zoals Mario en Luigi doen.
Zoveel mogelijk ballen verzamelen met je team. Hard
gerend en vooral heel erg veel gelachen. Buiten de
reguliere gymlessen zijn er vijf naschoolse sporten
gestart. Skateboarden, surfen, korfbal, cricket en
dansen & yoga. Voor het eerst was er ook een sport
voor de onderbouw waar wel 16 kleuters mooie dans
en yoga moves hebben laten zien. Verder was het
surfen in de stromende regen wel een hoogtepunt. Een

aantal kinderen heeft aangegeven door te gaan met de
sporten op een vereniging of club. Missie geslaagd!
Verder is de bouw van de nieuwe vloer gestart. Nog
even geduld en we hebben een prachtige mooie
nieuwe maar vooral grote gymzaal.
Andrea

Toen had ik snel in de gaten dat de ENMS wel
een hele toffe werkplek is.

MEDIATHEEK

Zoveel kinderboeken, zoveel auteurs en zoveel
illustratoren. Altijd weer een leuke uitdaging om de
beste boeken voor onze school uit te zoeken. Gelukkig
helpen de kinderen mee! Niet alleen tijdens de
Kinderboekenweek in oktober of rond mei als ik de
verzoeklijsten rond laat gaan (wat natuurlijk ook
helpt!), maar gedurende het hele schooljaar! Juist als
kinderen uit zichzelf willen lezen, lezen ze meer en
worden ze betere lezers. Ik probeer dan ook altijd de
gevraagde titels in ons bezit te krijgen.
Het werkt enorm motiverend en ook
enthousiasmerend. Het is altijd zo leuk om de kinderen
te horen praten over boeken in de media. En ze vinden
het fijn om tips van anderen te krijgen.
Om de mediatheek weer startklaar te maken voor het
komende schooljaar gaan we vanaf vrijdag 28 juni
dicht voor de uitleen. Alle kinderen leveren die dag
hun geleende boeken in en nemen een boek van thuis
of van de openbare bieb mee!
Komend schooljaar krijgen we ruimte voor
ondersteuning in de mediatheek. Vanaf de
peutergroep tot aan groep 8 zijn de kinderen welkom
voor allerlei lees ondersteunende activiteiten.
Gemiddeld worden er 80 à 90 boeken op een ochtend
uitgeleend. Mede door de hulp van 17 (groot)ouders
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kunnen we iedere dag open zijn en de kinderen
voorzien in deze behoefte. Lijkt het u leuk om met
kinderen te werken, jeugdboeken uit te lenen via het
uitleensysteem, te adviseren, verteltassen te maken en
voor te lezen, dan is dit misschien iets voor u. Loop
gerust even naar onze mooie, gezellige, leerzame
mediatheek voor meer informatie.
Astrid

MASTERCLASSES
De eerste masterclass van dit jaar is gegeven. Dit was
een masterclass tekenen à la Rembrandt. Acht
kinderen uit de bovenbouw kregen les over hoe
Rembrandt etste. Hij tekende een olifant en dat
hebben de kinderen ook gedaan. Eerst met houtskool,
daarna met vetkrijt. De laatste les op school hebben ze
gekeken naar de etsen van Rembrandt en hoe je dat
kon tekenen. Als afsluiting hebben de kinderen hun
tekening meegekregen naar de Grafische Werkplaats
en hebben daar een ets gemaakt zoals Rembrandt dat
ook deed!
Deze workshop is gegeven door een oma die zelf ook
les heeft gegeven in beeldende vorming. Mocht u ook
talenten hebben en een masterclass willen geven, dan
kunt u zich aanmelden bij vmo@enms.nl.

HOCKEYTEAMS ENMS
Op twee zonnige woensdagmiddagen namen drie teams
van onze school deel aan het Haagse hockey
scholentoernooi bij HDS in Madestein. De eerste
woensdagmiddag trad een groep 5/6 team met Donna,
Féline, Sara, Lauren, Lieve, Ief, Aurora, Noa en Asta aan.
Het team bestond vooral uit groep 5-meisjes die dienden
op te boksen tegen teams met veel grote oudere meisjes.
Het team verloor alle vier de wedstrijden, waarvan twee
op het nippertje. Voor de meisjes was het een goede eerste
ervaring en volgend jaar komen de meisjes zeker groter
en sterker terug.

Dan op naar de volgende woensdag. Twee ENMS-teams
namen deel aan het groep 7/8 toernooi, met Puk, Bibi,
nogmaals Bibi, Britt, Jisse, Kelsey, Madée, Fien, Roos,
Hazel, Hannah, Lena, Donna van groep 6, Nien van groep
5 en de dispensatie-jongens Faas en Raaf. ENMS 2 begon
met een grote nederlaag tegen de buurtjes van de
Nutsschool en herpakte zich daarna met een comeback
overwinning en daarna twee nipte nederlagen. En dan
ENMS 1: die hadden na twee overwinningen en een
gelijkspel een grote zege nodig voor de poulewinst.
Dat ze hun laatste wedstrijd met 8-0 wonnen en zo
poulewinnaar werden, dat verdient een groot
compliment.
Wander (vader van Lauren en Hazel)

Mocht u ook talenten hebben en een masterclass willen
geven, dan kunt u zich aanmelden bij vmo@enms.nl.

MOESTUIN

De moestuin is onderdeel van het project Groene
Schoolpleinen. Het ontwerp bestond uit het leggen van
halve stoeptegels als randen van de bedden. Dat blijkt in
de praktijk niet altijd even handig: sommige kinderen
vinden het leuk om met de stenen te gaan sjouwen. Dat
betekent elke dinsdagmorgen de stenen weer op zijn plek
leggen... We zoeken nog een ouder die kan metselen, of
iemand die dat voor ons wil doen, of het ons kan leren.
Dan gaan we van de zomer de stenen vast metselen.
Anouk

MR

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

IN MEMORIAM
Met veel verdriet hebben wij vrijdag 8 juni jl. afscheid
moeten nemen van Mechteld Gerbrandy-Oomen. Zij was
een zeer toegewijde moeder, zowel thuis als bij ons op
school. Jarenlang heeft zij het bestuur en de MR versterkt
met haar aanwezigheid. Wij zullen haar herinneren als
de vrolijke en altijd stralende vrouw die zij was. Zij laat
drie kanjers van kinderen achter. Caspar, Filine en Tymo.
Wij wensen hen en Gerben-Jan, veel sterkte met dit
vreselijke verlies.
Mechteld zou graag eenieder de ellende van de ziekte
kanker besparen. Wij nodigen u daarom uit een donatie te
doen aan het KWF (NL 23 RABO 0333 7779 99).
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