NIEUWSBRIEF

September 2019

AGENDA
20 september
02 oktober
04 oktober
10 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober
21 t/m 25 oktober

Montessori Café (8.30-9.30 uur)
Start kinderboekenweek
Montessori Café (8.30-9.30 uur)/thema: leren lezen in gr. 3
Ouderavond over invoering IEP-toetsen
Montessori Café (8.30-9.30 uur)
Nieuwsbrief oktober
Voorstelling OB-1, MB-1, BB-1
Herfstvakantie

DIRECTIENIEUWS
Nieuw leerlingvolgsysteem

Wij hebben de kinderen jarenlang gevolgd met het
Cito-leerlingvolgsysteem. Cito toetst alleen de
cognitieve ontwikkeling van kinderen. Binnen ons
montessorionderwijs kijken wij breder naar kinderen.
Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaalemotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief
vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind
is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar
rekening mee houden. Niet door een kind af te
rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te
geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe
het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie
het is. Daarom zijn we blij dat het nieuwe IEPleerlingvolgsysteem al deze aspecten in kaart brengt
(IEP = Inzicht Eigen Profiel).Wij hebben ervoor
PAG 1

gekozen om dit schooljaar te starten met het afnemen
van de IEP-toetsen. Wij volgen de kinderen vanaf
groep 3 met de IEP en nemen wij geen Cito-toetsen
meer af. In de onderbouw volgen wij de kinderen met
de leerlijn Jonge Kind.
Ouderavond IEP-toetsen

Op donderdag 10 oktober organiseren wij een
informatieavond over de invoering van de IEP toetsen
(zie ook het vorige punt). Inloop vanaf 19.15 uur.
Start 19.30 uur. Eindtijd 20.30 uur.
Schoolgids 2019-2020

De nieuwe schoolgids staat op onze website
www.enms.nl. Alle belangrijke informatie over de
ENMS vindt u in deze gids.

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Ouderbijdragefacturatie

Van de meeste ouders hebben wij een ingevuld
formulier ontvangen waarop u aangeeft of u wel of
geen toestemming geeft voor het gebruik van
beeldmateriaal (foto’s en video’s) van uw kind. Dit
beeldmateriaal gebruiken wij voor de website, de
nieuwsbrief, de schoolgids en/of het schoolplan. Wij
plaatsen hierbij geen namen van leerlingen. U mag
natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming
intrekken door een mail te sturen naar
administratie@enms.nl. Ook mag u op een later
moment alsnog toestemming geven. Zonder
toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw
kind worden gebruikt.

In oktober krijgt u via de debiteurenadministratie van
de Stichting Het Rijnlands Lyceum een mail over de
vrijwillige ouderbijdrage. Zoals u weet hebben wij uw
bijdrage hard nodig om het onderwijsaanbod dat we
geven in stand te houden. Hierbij nog een korte
toelichting. Van de rijksoverheid ontvangen wij, op
basis van het leerlingaantal, middelen voor het
kunnen geven van onderwijs. De ENMS heeft ervoor
gekozen om meer aan te willen bieden. Onder meer
extra gymonderwijs door een vakleerkracht
gymnastiek, het aanbieden van muziekonderwijs en
TeHaTex, een zeer goed uitgeruste mediatheek en het
verzorgen van de overblijf. Daarnaast voorziet de
ouderbijdrage ook in het betalen van de kosten voor
het verzorgen van activiteiten en aankopen van zaken
in het kader van feesten en het organiseren van de
schoolreis. Deze extra voorzieningen zijn alleen
mogelijk als iedereen de ouderbijdrage betaalt.

Ooievaarspas

Als uw kind dit schooljaar een Ooievaarspas heeft,
kunt u die laten scannen bij de administratie.
U krijgt dan € 50,- korting op de ouderbijdrage.

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaalemotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief
vermogen maken hem tot wie hij is.

Informatieochtend

Schoolkalender 2019-2020

Afgelopen woensdag organiseerden Marianne en
Saskia weer een informatieochtend voor aspirant
ouders. Juf Saskia vertelde uitgebreid over ons
montessorionderwijs en de ouders werden rondgeleid
door leerlingen uit de bovenbouw. Na afloop
ontvingen wij weer veel enthousiaste reacties, onder
andere over de leuke rondleiding door de kinderen.
Vaak leveren deze informatieochtenden weer veel
nieuwe aanmeldingen op. Helaas hebben wij een
beperkt aantal plaatsen per jaar en moeten wij
regelmatig ouders teleurstellen, omdat wij geen plek
hebben.

Op dit moment wordt de schoolkalender geprint. Voor
de zomervakantie heeft u hiervan al de digitale versie
per mail ontvangen. Volgende week krijgt uw kind
de geprinte schoolkalender mee naar huis.

Schaken

Inmiddels zijn er alweer aanmeldingen binnen voor de
schaaklessen op donderdag. De groepen zijn nog niet
vol, dus u kunt uw kind nog opgeven . Er zijn wel
kosten aan verbonden (€ 75 voor 15 lessen). De lessen
worden onder schooltijd gegeven door schaakmeester
Frank Thoma en zijn bedoeld voor leerlingen vanaf
groep 3. Opgeven per mail directie@enms.nl.

De directie: Nicoline, Yvonne en Cees

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

Gym

Andrea is nog herstellende van een nekhernia en
werkt op dit moment, in overleg met de bedrijfsarts,
nog niet alle dagen. De komende twee weken zijn er
alleen gymlessen op dinsdag en donderdag.

PAG 2

BOUWENNIEUWS
Bovenbouw

Vorige week heeft groep 7 heeft een verkeersles ‘dode
hoek’ gehad. Hiervoor kwam zoals elk jaar de enorme
vrachtwagen bij ons de straat ingereden. Na een korte
les in de klas mochten de kinderen in kleine groepjes
in en rondom de vrachtwagen kijken om ze zo zelf te
ervaren hoe gevaarlijk die dode hoek kan zijn. In de
vrachtwagen zitten is natuurlijk heel spannend en
leuk, maar ook confronterend om te zien hoe moeilijk
het voor de chauffeur is om het verkeer rondom de
auto in de gaten te houden. En dan staat de
vrachtwagen nu nog geparkeerd! Bedankt Verkeersschool Fly-Over voor deze leuke en leerzame les.

Geef vooral een drinkbeker mee die stabiel
staat, bij voorkeur een bidon!
Middenbouw

Wat zijn we goed van start gegaan in de middenbouw.
De sportochtend van afgelopen week stond in het
teken van teambuilding. Alle middenbouwers hebben
gestreden, op elkaar moeten vertrouwen en lol
gemaakt! Verder komt groep 3 al steeds meer in het
ritme van de middenbouw. Het is wel wennen, een
nieuwe juf, nieuwe kinderen, een nieuw lokaal en
buitenspelen op de achterwei, maar wat doen ze
het goed! De kinderboekenweek komt er weer aan en
het kosmische thema van de aankomende periode is
de aarde.
Onderbouw

De kinderen zijn helemaal in de ban van de verhalen
van Kolletje en haar toversokken. Kolletje geeft
aanleiding tot veel verschillende activiteiten, maar
met name het rijmen met ‘vieze woorden’ veroorzaakt
veel hilariteit. In de meeste klassen staat een drinkfles
op tafel bij de kinderen, omdat het belangrijk is om
genoeg te drinken. Het gebeurt echter geregeld dat er
een fles om gaat helaas. Vandaar dat we er op willen
aandringen om vooral een drinkbeker mee te geven
die stabiel staat, bij voorkeur een bidon. De
kleutercode voor ‘met elkaar afspreken’ luidt ‘af gaan
met’. Laten we het ‘af gaan’ vooral gezellig en leuk
houden. Dat betekent afspreken buiten de klas of de
gang. Kleuters zijn heel gevoelig als het aankomt op
het ‘zich buitengesloten voelen’. Op het schoolplein is
het gemakkelijker om overzicht houden en zo
mogelijke drama’s te voorkomen. Het uitnodigend
maken en opgeruimd houden van de speel- en
werkplek van kleuters is een hele toer. Dat zal voor
iedereen herkenbaar zijn. Het is dan ook prachtig om

PAG 3

te zien hoe goed veel kleuters al in staat zijn om zorg
te dragen voor hun omgeving. Dat kunnen we alleen
maar toejuichen! Echter, jongere broertjes of zusjes
hebben daar meestal nog geen oog voor. Laten we er
daarom vooral voor zorgen dat zij snel lekker buiten
kunnen spelen!

NIEUW TEAMLID
Mijn naam is Dielis van Rossem en ik ben
26 jaar oud. Ik kom oorspronkelijk uit
Leiderdorp, maar woon nu alweer twee jaar
met veel plezier in Den Haag. Ik sta dit
schooljaar op woensdag tot en met vrijdag
voor BB-1. Ik heb de voorgaande jaren op
twee middelbare scholen in Bleiswijk en
Schiedam les gegeven. Hier heb ik de vakken
geschiedenis, rekenen en economie aan
verschillende niveaus en leerjaren gegeven.
Zelf heb ik vroeger op een montessoribasisschool gezeten. Een hele belangrijke
reden om nu te kiezen voor het basisonderwijs is dat ik merkte dat het voortgezet
onderwijs heel vluchtig is. Hierdoor is het
lastig om een goede band op te bouwen met
de leerlingen. Op een basisschool lukt dat
veel beter. Verder sport ik graag en veel in
mijn vrije tijd. Zo voetbal ik en hockey ik in
competitieverband. Ook speel ik af en toe
wat op mijn gitaar. Ik kijk met veel plezier uit
naar mijn tijd hier op de ENMS.

BEACHSPORTDAG
Omdat het strand letterlijk onze achtertuin is, hebben
we met de midden- en bovenbouw een heerlijke
beachsportdag gehad. Dat de zon volop scheen, maakte
de dag compleet. De kinderen hebben dankzij de hulp
van ouders zes leuke spellen gespeeld op het strand.
boogschieten, touwtrekken, verspringen, nerf gooien,
trefbal en drijfbal. Maar dat niet alleen. Andrea had
ook nog eens haar gymzaal sleutels opgeborgen in een pot
en ze wist de code niet meer. PANIEK. Bij ieder onderdeel
konden de kinderen een raadsel oplossen. Als ze dit goed
hadden, dan konden ze in de klas met een eindvraag de
code kraken en de sleutels bevrijden. De kinderen hebben
de hersenen flink laten kraken en het is gelukt! Het was
een gezellige en sportieve dag.
Andrea

De ouderavond op 10 oktober gaat over de invoering van de
IEP-toetsen. Alle ouders zijn van harte welkom!

MOESTUIN
In het nieuwe schooljaar is als eerste de onderbouw
de tuin in geweest. De nieuwe leerlingen vinden het soms
nog wat eng om groente, kruiden en bloemen te proeven
of te ruiken. Als ze horen dat andere leerlingen het erg
lekker vinden, durven ze meestal daarna zelf ook wel. We
lopen eerst altijd even de tuin rond om te zien welke
planten in bloei staan. Soms komen we daarbij onze eigen
kikker tegen. Die woont bij ons in de moestuin, in het
kleine vijvertje. Ook de regenwormen, slakken en
pissebedden zijn leuk om te bestuderen.

BIEB NIEUW WALDECK

Kinderboekenbal (9+)

Heb jij altijd al over een rode loper willen lopen om op de
foto te gaan in je mooiste outfit? Dan moet je hier bij zijn!
Kom naar ons Kinderboekenbal, de opening van de
Kinderboekenweek 2019 in bibliotheek Nieuw
Waldeck! Een speciale avond vol leuke activiteiten met
glitter & glamour.Laat je verrassen met leuke
miniworkshops! Uiteraard is er een kinderboekenschrijver aanwezig: Thijs Goverde! Ook een illustrator zal
niet ontbreken. Kom je ook?

Anouk

(Kinderen die hebben meegedaan aan de workshops
‘verhalen schrijven’ of ‘illustreren’ hoeven niet te
reserveren).
Datum: woensdag 2 oktober 2019 van 18.00 – 20.00 uur

De Vriendelijke Draak (4+)
Kom in de herfstvakantie tijdens Festival de Betovering
kijken naar een heerlijke familievoorstelling in
bibliotheek Nieuw Waldeck!
Datum: maandag 21 oktober2019, aanvang 10.00 uur
Reserveren is verplicht.
Kijk op www.bibliotheekdenhaag.nl
voor meer informatie en onze volledige agenda.
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