NIEUWSBRIEF

Oktober 2019

AGENDA
18 oktober
21 t/m 25 oktober
31 oktober en 1 november
06 november
08 november
13 november
14 november
18 t/m 22 november

Voorstelling OB-1, MB-1, BB-1
Herfstvakantie
Schoolfoto
Montessori Café (8.30-9.30 uur)
Margedag groep 1 t/m 8; Studiedag team
Informatieochtend aspirant ouders
Nieuwsbrief
Verslagweek

DIRECTIENIEUWS
Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek was net als voorgaande jaren
weer een groot succes. Op de jaarlijkse boekenmarkt is
500 euro opgehaald. Dit komt ten goede aan de
mediatheek. Astrid heeft dit jaar boeken over het
thema reizen aangeschaft die de kinderen vanaf nu
mogen lenen.
Langs deze weg willen wij Astrid en alle vrijwilligers
van de mediatheek die meegeholpen hebben om deze
week tot een feest te maken heel erg bedanken!
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Nieuwe vloer gymzaal

Schoolfoto

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de nieuwe
vloer in de gymzaal. Deze is prachtig geworden. Op dit
moment wordt de gymzaal weer ingericht en we
verheugen ons erop de nieuwe gymzaal in gebruikt te
gaan nemen.

Op 31 oktober en op 1 november komt de
schoolfotograaf bij ons op school. Kledingadvies: geen
witte kleding. De planning waarop wordt aangegeven
op welke dag de groep van uw zoon/dochter op de foto
gaat, volgt na de herfstvakantie per mail.
Voorstelling

Vrijdag 18 oktober zullen de groepen OB-1, MB-1 en
BB-1 een voorstelling verzorgen voor elkaar. Kinderen
hebben dansjes, liedjes en toneelstukjes geoefend. Deze
zullen ze aan elkaar laten zien in de kleine gymzaal.
Zoals u weet kunnen er geen ouders bij aanwezig zijn.
Dit in verband met de veiligheidsvoorschriften van de
brandweer.
Ouderavond IEP

De ouderavond over het nieuwe leerlingvolgsysteem
IEP was een succes. De opkomst van ouders was groot
en we hebben veel positieve reacties gehad. Na de
herfstvakantie zal groep 8 gaan beginnen met het
maken van de IEP-toets. De andere groepen, groep 3
tot en met 7, zullen eind januari de IEP-toets op de
computer maken.
Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie!

De directie: Nicoline, Yvonne en Cees

We verheugen ons erop de nieuwe gymzaal in
gebruik te gaan nemen!

BOUWENNIEUWS
Bovenbouw

Wij zijn in de bovenbouw bezig met het afronden van
het project 'Het ontstaan van het zonnestelsel'.
Binnenkort krijgt u een uitnodiging om gezamenlijk
het project af te sluiten. De kinderen zullen dan hun
werkjes presenteren. De groep 8 kinderen volgen de
komende twee maanden verschillende lessen op de
middelbare scholen het Hofstad College en het
HML. Na de herfstvakantie gaat groep 8 gezamenlijk
naar het HML voor een informatiemiddag. In
november zal groep 8 gaan beginnen met het maken
van de nieuwe IEP-toetsen. Deze maken ze zelfstandig
op de computer.
Middenbouw

Alle middenbouwers hebben met kosmisch al veel
geleerd over aardlagen, vulkanen, aardbevingen,

tsunami’s enz. We luisteren naar elkaars presentaties
en wat is er weer veel moois gemaakt, onder andere
muurkranten, wereldbollen, geschilderde vulkanen,
nagemaakte aardlagen en dagelijks komt er meer
moois bij. We zijn met de bus naar het
Gemeentemuseum geweest en hebben daar een les
gekregen over ‘Meer en mooi verzamelen'. Daar
hebben we geleerd hoe verzamelingen tot stand
komen en verder groeien, Samen hebben we vitrines
bekeken vol met prachtig porselein en keramiek. In
kleine groepjes hebben we onze eigen vitrines met
mooie spulletjes in mogen richten. Als klap op de
vuurpijl zijn we ook nog naar de Kornoelje gewandeld
voor een les over bodemdiertjes. Daar zijn we in de
grond gaan graven en hebben wormen, mieren,
pissebedden, torretjes en zelfs een bijzondere engerling
gevonden. De les werd afgesloten met een super
spannend verhaal onder de grond.
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Onderbouw
De onderbouw heeft tijdens de Kinderboekenweek
bezoek gehad van Tessa de Gruijter, schrijfster van de
boekenserie Job & Jelle. Zij heeft verteld hoe ze de
verhalen schrijft, hoe de tekeningen erbij worden
gemaakt en hoe het vervolgens een boek wordt. Ook
heeft ze het liedje van Job & Jelle laten horen en heeft
ze een stukje voorgelezen uit haar nieuwste boek.
Verder hebben alle onderbouwgroepen om beurten
opgetreden in de hal, samen met een bovenbouwgroep.
Dit was spannend, maar ook erg leuk om te doen! Na de
vakantie gaan wij werken over het thema herfst.
Zoeken jullie in de herfstvakantie mee naar mooie
herfstbladeren, eikels en kastanjes voor in de klas?

Lijkt je het ook leuk om eens een masterclass te verzorgen?
Stuur een mail naar vmo@enms.nl

MOESTUIN

MASTERCLASSES

In deze periode zijn de leerlingen van de middenbouw
aan de beurt in de tuin. Zij weten al heel goed wat er
allemaal eetbaar is in de tuin. Het is verrassend hoeveel
er op dit moment nog eetbaar is in de tuin: Russische
knoflook waarvan je de blaadjes kan eten, bieslook,
prei, snijbiet, rucola, peterselie, citroenmelisse,
citroenverbena of verveine, klavertje vier (blaadjes),
bloedzuring, Oostindische kers, munt, salie en de witte
bloemetjes van het schildzaad (ruiken heerlijk naar
nectar en daarom noemen wij hem stiekem
honingbloem) en van de gele teunisbloem. We lopen
eerst altijd even de tuin rond om te zien welke planten
in bloei staan. Omdat het af en toe nog best wel warm
is, zijn de slakkeneieren al uitgekomen. De hele tuin zit
vol met mini-huisjesslakken.

Na de herfstvakantie gaan er weer nieuwe
masterclasses van start zoals poëzie en techniek. Lijkt
je het ook leuk om eens een masterclass te verzorgen?
In een masterclass biedt je als ouder, grootouder
of verzorger verdieping aan een klein groepje
kinderen op een thema waarin jij je thuis voelt door
bijvoorbeeld werk of hobby. Dat kan van alles zijn van sterrenkunde tot koken, fotografie tot
gezondheidszorg. De masterclasses worden
het gehele jaar flexibel ingepland naar gelang jij
beschikbaar bent. Lijkt het je leuk om een
inhoudelijke bijdrage te leveren op school en jouw
kennis en passie over te brengen bij kinderen, stuur
dan een mailtje naar vmo@enms.nl

Anouk

VAKANTIEPASCLUB
In de herfstvakantie worden er door de
VakantiepasClub veel activiteiten georganiseerd met
VakantiepasKorting. Bekijk alle activiteiten op
www.vakantiepas.nl. Is uw kind nog geen lid van de
VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via
www.vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van
de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen twee
weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met
kortingsbonnen en een link naar de activiteiten.
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Maike Boggemann, namens de VMO

MR

SPORTDAG

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.

Door ongewenste druppels uit de lucht moest helaas
de onderbouwsportdag worden verplaatst. Balen! Dit
leverde wel het leuke idee op om leerlingen uit groep
8 te laten helpen bij de sportdag van de onderbouw.
Wat heeft dat goed uitgepakt. Mijn gymjuffenhart is
deze dag velen malen gesmolten. Ik zag hoe de groep
8 leerlingen de kleuters onder hun hoede namen.
Wat deden ze dit goed. Het uitleggen, het begeleiden
en het helpen. Ik zag allemaal mini-gymdocenten aan
het werk. De kleuters hebben een gezellige,
sportieve en vrolijke ochtend gehad. Bedankt groep 8!

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

Andrea

'Ik zag allemaal mini-gymdocenten aan het werk.
Bedankt groep 8!

BIEB NIEUW WALDECK
Muziekstukken voor kleine ukken (1+)
Met klassieke muziek kan je niet vroeg genoeg beginnen. Een verteller en een musicus van het Residentie Orkest komen naar
de bibliotheek. Zij komen een muzikaal opwarmertje geven. Want hoe eerder je kinderen laat kennismaken met al die
bijzondere klanken en melodieën, hoe meer je hun geesten opent voor toekomstige ervaringen. Stil zitten hoeft niet, want we
gaan gezellig met z’n allen meedoen en meezingen. Na afloop mogen de kinderen herrie maken in de bibliotheek, dan mogen
ze namelijk instrumenten uitproberen! Meer info op www.bibliotheekdenhaag.nl.
Datum en tijd: donderdag 7 november 2019, vanaf 10.00 uur.
Loosduinen Gaat Los
Om 12.00 uur start de feestelijke afsluiting van festival Loosduinen Gaat Los in het Hofstad Lyceum. Een dag speciaal voor
kinderen! Op het plein voor de school staat de Fiepbus. Deze Engelse dubbeldekker zit vol spelletjes, een doolhof en de
illustraties van Fiep Westendorp. In de school zullen kinderen zich geweldig vermaken met o.a. Het Haags Kinderatelier,
Marnick Theater, Circaso, Ton Meijer met de voorstelling Be Mozart, Drumdrumdrum speelt de interactieve voorstelling
Banwakaboom. Er is van alles te doen, te bekijken en te beleven. Zorg dat je erbij bent! Op www.loosduinengaatlos.nl staat
het volledige programma.
Datum en tijd: zondag 10 november 2019, 12.00 – 17.00 uur.
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MEDIATHEEK
Het feest van de boeken is alweer voorbij. Ik weet nog goed dat ik schreef dat we met
de voorbereidingen bezig waren en nu kijken we alweer terug op bijna twee weken
boekenfeest in de school. De opening op woensdagochtend is altijd weer een leuk begin
van het evenement. Je hebt dan centraal de aandacht voor het project en het is tevens
een aansluiting om hiermee in de groepen verder te gaan. Iedere ochtend werden we
door een aantal kinderen enthousiast toegezongen.
In de Openbare Bieb hebben we schrijvers bezocht, Gideon Samson en Manon Sikkel
(zie de foto)! En bibliotheeklessen gekregen. Op school kwam kinderboekenschrijfster
Tessa de Gruijter een presentatie geven over haar boeken aan de onderbouw.
En wat een enthousiasme voor de nieuwe boeken dit jaar. Het wachten totdat ze
uitgeleend mogen worden, is wel lastig voor de kinderen. Het is namelijk de gewoonte
om de boeken gedurende de Kinderboekenweek nog niet uit te lenen en op de tafels te
laten, zodat iedereen de kans krijgt er rustig naar te kijken en in te lezen. Voor
sommigen duurde dat te lang, zij gingen in de mediatheek alvast aan het lezen.
Met de boekenmarkt en de Paagman boeken hebben we maar liefst 500 euro
opgehaald! Hiervoor zijn al een aantal nieuwe boeken gekocht voor beginnende lezers,
de serie tijgerlezen is gecompleteerd en er zijn logeerkoffers aangeschaft. Sommige
ouders maken al gebruik van de logeerkoffers. Op vrijdag gaat de koffer mee naar huis
met een boek om samen in te lezen. Maandagochtend wordt de koffer weer
teruggebracht. Kom vooral eens naar de media voor meer info.
We kunnen terugkijken op een leuke, leerzame en vooral leesbevorderende
Kinderboekenweek. En dat is precies waar het allemaal om gaat: plezier
krijgen/houden in het lezen. En wat fijn om weer zo’n impuls te mogen geven!

Astrid

We kunnen terugkijken op een leuke, leerzame en
vooral leesbevorderende Kinderboekenweek.

HULPOUDER GEZOCHT
Voor de mediatheek zijn we op zoek naar een hulpouder voor de dinsdagochtend (om de week). Vanaf volgende maand komt
deze plek vrij. Loop gerust bij de mediatheek binnen voor meer informatie. Marieke Hopman (moeder van Sieme, Jisse en
Lune) heeft dit de afgelopen jaren met veel plezier gedaan. Lees hieronder haar positieve ervaringen.
‘De mediatheek is een van de leukste plekjes van de ENMS. Kindjes aan de balie met verhalen over grijze wolven, jongens met brillen,
meisjes op paarden, muizen in kazen. Boeken binnen een uur uit, ‘stomme’ boeken op de dag zelf weer terug of boeken eindeloos in de
verlenging, omdat je er maar niet doorheen komt. Prachtige plakwerken, muurkranten, gedichten, voorleesmomenten of gewoon
even gezellig kletsen. Maar ook lastige sommen oplossen, computerdrukte en minuten lang niet kunnen kiezen uit al het moois wat er
in de kast staat. Een kleine greep uit wat er dagelijks voorbij komt in de mediatheek. Het belangrijkste wat ik heb ervaren als
mediatheekmoeder is dat ieder kind met veel plezier de mediatheek binnen stapt en met nieuwe inspiratie weer naar de klas gaat. Dát
is wat de mediatheek kan doen. Een bijzondere plek waar ik jaren van genoten heb! Na zeven jaar ga ik mijn taakje doorgeven aan
een andere ouder. Ik kan het iedere vader of moeder aanraden om onderdeel te worden van het leuke mediatheekteam en te genieten
van alle lieve kindjes met hun verhalen aan de balie! Dag!’

PAG 5

