NIEUWSBRIEF

November 2019

AGENDA
18 t/m 22 november
22 november
28 november
29 november
05 december
11 december
12 december
19 december
20 december
23 december t/m 3 januari

Verslagweek
Voorstelling OB-2, MB-2, BB-2
Informatie VO voor ouders groep 8 (17-18 uur)
Montessori Café (8.30 – 9.30 uur)
Sinterklaasviering; kinderen om 12 uur vrij
Montessori Café (8.30 – 9.30 uur)
Nieuwsbrief
Kerstdiner; kinderen om 12 uur vrij
Kinderen om 12 uur vrij
Kerstvakantie

DIRECTIENIEUWS
Vertrek Froukje

Froukje Krijgsman is sinds jaar en dag juf in de
bovenbouw van de ENMS. Zij is verknocht aan de
school waar zij ook zelf als kind op heeft gezeten.
De afgelopen jaren heeft zij echter tweemaal enkele
maanden met haar gezin in het buitenland gewoond
en dat is haar ook heel goed bevallen. Zij heeft besloten
om in het buitenland een bestaan op te bouwen. Toch
nemen we niet definitief afscheid van Froukje, want
voor de zomer komt zij enkele maanden terug om met
de kinderen van groep 8 een musical te maken.
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Wij vinden het heel erg jammer dat Froukje ermee
stopt, maar we begrijpen haar keuze heel goed.
Zelf verwoordt Froukje het als volgt:
Lieve ouders en kinderen van de ENMS,
De afgelopen 12 jaar heb ik met waanzinnig veel
plezier gewerkt op de ENMS. Ik heb het nog steeds
ontzettend naar m’n zin. Een geweldig team, super lieve
leerlingen en fijne ouders. Toch ga ik met mijn gezin nu
een ander avontuur tegemoet en heb ik dus mijn baan
bij Cees opgezegd. Gelukkig mag ik in mei weer even
terugkomen om de musical te doen met groep 8, dus het
is geen afscheid!

Teamuitje Wilhelminaoord

Afgelopen vrijdag en zaterdag zijn we het team naar
School in Bos in Wilhelminaoord geweest; de plaats in
Drenthe waar we om de twee jaar met groep 7 en 8 op
werkweek gaan. We wilden graag aan het hele team
laten zien hoe het daar aan toe gaat. Uiteraard voerden
we gesprekken over ons werk, maar we hebben het
vooral ook heel erg gezellig gehad.
Een mooi staaltje teambuilding met een herfstwandeling, een avondspel, een fietstocht en allerlei
andere activiteiten die wij normaal gesproken ook met
de kinderen doen. We hebben genoten.
Theatervoorstellingen

Per schooljaar worden er voor alle groepen culturele
activiteiten gepland. Alle groepen gaan een keer naar
het museum en ook een keer naar het theater.
Onlangs is de bovenbouw naar de theatervoorstelling
‘De gebroeders Leeuwenhart’ geweest. In februari gaat
de middenbouw naar de voorstelling ‘De kleurendief’
en eind mei gaat de onderbouw naar de voorstelling
‘De vergeten droom’. Busvervoer is geregeld.

Afspraken met leerkrachten

Wij merken de laatste tijd dat sommige ouders op stel
en sprong een afspraak willen maken met een
leerkracht. Dat kan niet altijd, want de leerkrachten
hebben een drukke baan. Soms moet u even geduld
hebben. Voor de meeste zaken kunt u overigens
terecht op de gangbare overlegmomenten.
De directie: Nicoline, Yvonne en Cees

Volgende week staan de oudergesprekken gepland.
De inschrijfformulieren hangen bij de klassen.

BOUWENNIEUWS
Bovenbouw

De afgelopen periode hebben de kinderen in de
bovenbouw gewerkt aan het thema ‘De aarde’. Als
afsluiting zal iedere groep een presentatie geven over
het werk dat de kinderen hebben gemaakt.
Op 29 oktober zijn wij met de hele bovenbouw naar de
voorstelling ‘De gebroeders Leeuwenhart’ in het
Dakota theater geweest. Het was een mooie
voorstelling en de kinderen hebben ervan genoten.
Groep 8 is vorige week naar het HML geweest om een
‘kijkje in de keuken’ te nemen. Op 7 januari zijn er
adviesgesprekken en krijgen de kinderen van groep 8
hun advies. Daarna begint een spannende tijd en gaan
de kinderen met hun ouders kijken bij de VO scholen.
Volgende week staan de oudergesprekken gepland. De
inschrijfformulieren hangen bij de klassen.

Middenbouw

Er wordt nu nog hard gewerkt aan het thema ‘De
aarde’. De lagen van de aarde, bergen, vulkanen,
wereldbollen, heel of gehalveerd, in iedere groep
komen de mooiste creaties tevoorschijn. De kinderen
bereiden zich heel serieus voor op een presentatie voor
ouders. Hiervoor krijgen de middenbouw ouders per
groep een uitnodiging. De kinderen hebben weer
genoten van de Young Engineers lessen in het
TeHaTex lokaal. De vloer is daar nog nooit zo mooi
schoon geweest, want de zelfgemaakte bezemwagens
draaiden op volle toeren. De kinderen van MB-3
hebben tijdens het culturele festival ‘Loosduinen gaat
los’ een mooi optreden neergezet! De komende tijd
zullen alle groepen van de middenbouw kennismaken
met mindfulness in de klas. Via een masterclass zullen
alle groepen een introductieles krijgen en kunnen we
een week lang gebruikmaken van een mindfulness
kastje. De kinderen van groep 3 krijgen aan het eind
van een kern leesbladen mee naar huis om thuis het
lezen nog verder te oefenen samen met de ouders.
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Onderbouw
Het is buiten en binnen volop herfst. We hebben
geleerd welke dieren in het bos wonen: de vos, de egel,
het hert, de das en de eekhoorn. We hebben met elkaar
ontdekt waar deze dieren wonen en weten nu wat
deze dieren eten en drinken. Sommige kinderen hebben
een boekje gemaakt waarin herfstwoorden geschreven
zijn of een boekje gemaakt over wat hun gekozen
bosdier eet. In OB-4 hebben ze niet alleen gekeken naar
wat de dieren eten en drinken, maar ook alvast
onderzocht welk eten en drinken gezond is voor
mensen. Zaterdag is Sinterklaas weer in het land. Dat is
het begin van een heel spannende en drukke tijd voor
de meeste kleuters. We willen u daarom vragen om de
kinderen niet verkleed als Sint of Piet naar school te
laten komen. Dat bewaren we tot 5 december, dan mag
elk kind als Sint of Piet naar school komen.

Kinderen groeien op in een wereld vol media.
Dit betekent niet automatisch dat zij ook wijs met media om
kunnen gaan.

MOESTUIN
De hele maand november gaan we met de bovenbouw
de tuin is. Dat is de laatste maand voor de kerst. Hierna
wordt het te koud en te nat om in de tuin te werken. De
meeste bodemdieren kruipen nu wat dieper de grond
in, zoals onze eigen mol. Vogels proberen nog zo veel
mogelijk zaden en wormen te eten om sterk de winter
in te gaan. Wij knippen de uitgebloeide bloemen en
stengels van planten niet af: daarin overwinteren veel
insecten en andere kleine beestjes, en vogels en andere
dieren kunnen dan nog van de zaden snoepen. Toen we
de zaden van de mooie donkerrode stokroos wilden
oogsten, kwam uit elke zaadhuls een oorwurm kruipen.
Winterrust verstoord. Sorry! De tuin komt nu
langzamerhand in winterrust. Toch zijn er nog steeds
bloemen die bloeien. Sommige geven juist aan het eind
van het jaar een toegift zoals Oost-Indische kers in geel,
oranje en rood, oranje afrikaantje, oranje goudsbloem,
gele teunisbloem (belangrijk voor nachtvlinders) en
duizendknoop met zijn mooie rode aren. Daar zitten
dan de laatste rondvliegende insecten op.
Anouk

MEDIATHEEK
Of we het nu hebben over tv, internet, apps, games
of smartphones: media zijn overal en iedere leerling
maakt er gebruik van. Mediawijs zijn is daarom
steeds belangrijker. Hoe werken media, wat hebben
ze voor invloed en wat kun je ermee?
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Dat ontdekken onze leerlingen tijdens de landelijke
wedstrijd van het mediawijsheidspel MediaMasters,
een serious game voor de bovenbouw die door
tienduizenden kinderen in heel Nederland gespeeld
wordt tijdens de Week van de Mediawijsheid (8 tot
en met 15 november).
Het thema van de campagne-week luidt: ‘Aan of Uit?’.
Kinderen groeien op in een wereld vol media. Dit
betekent niet automatisch dat zij ook wijs met media
om kunnen gaan. MediaMasters brengt het gesprek
op gang tussen leerlingen, ouders en leerkrachten
over sociale media, reclame, informatievaardigheden,
programmeren, games, cyberpesten, vloggen,
beeldvorming, virtual reality en online gedrag.
Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de
kansen en de gevaren van media. Leerlingen worden
vijf speldagen uitgedaagd om de hoofdrolspelers in de
game te helpen. Hiervoor moeten zij in de klas en
thuis MediaMissies volbrengen. Dat zijn vragen en
opdrachten die te maken hebben met thema’s op het
gebied van mediawijsheid. De klas die de meeste bits
scoort mag zich de ‘meest mediawijze klas van
Nederland’ noemen. Iedere leerling ontvangt
na afloop een MediaMasters-certificaat van
deelname. Kijk voor meer informatie op website:
www.weekvandemediawijsheid.nl.
Astrid

MR

PROVINCIETAS

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.

De werkgroep werkt met veel inzet en enthousiasme
aan de provincietassen. U kunt een idee krijgen hoe
de tassen eruit komen te zien, want tijdens het
Montessori Café op 29 november zullen we een
aantal tassen tentoonstellen in het speellokaal.
Als u de werkgroep wilt versterken, kunt u zich
aanmelden bij Saskia in OB-4 of via s.onnes@enms.nl.

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

Saskia

OPROEP ORKEST
Op 5 december brengt de goede Sint een bezoek aan
onze school. Na de aankomst op het achterweitje
zullen we met de onder- en middenbouw verzamelen
in de gymzaal en verschillende optredens voor Sint
en zijn pieten verzorgen. We zouden het leuk vinden
als ouders ons kunnen begeleiden in het orkest. Vindt
u het leuk om ons orkest te komen versterken en mee
te spelen? U kunt zich aanmelden bij Barbara in OB-3
of via b.derksen@enms.nl.

Voor dit schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuw
goed doel! Inschrijven via kerst@enms.nl.

GOED DOEL VOOR KERST
Afgelopen kerst hebben wij met de hele school geld ingezameld voor Stichting Lotje. Dit geld hebben zij gebruikt om judomatten en
-pakken te kopen voor de Koningin Beatrixschool. Woensdag 13 november zijn wij op bezoek geweest voor een feestelijke opening!
We hebben verteld hoe we geld hebben ingezameld en we mochten meedoen met de eerste judoles. De kinderen waren heel blij!
Groetjes Joaquin (BB-1), Filip (BB-2), Lena (BB-3) en Devin (BB-4)

Nieuw goed doel
Voor dit schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuw
goed doel! Weet u een geschikt goed doel uit uw
directe omgeving en vindt u het leuk om op school in
alle groepen ons en onze leerlingen hierover te
komen vertellen? Schrijf je dan voor donderdag
21 november in via kerst@enms.nl. Geef in de mail
aan waarom ‘uw’ goede doel het beste bij de ENMS
past. De inschrijvingen worden anoniem bekeken en
het team zal één doel kiezen dat dit jaar centraal zal
staan tijdens de twee laatste schoolweken van 2019.
Wij kijken uit naar uw inschrijvingen!
Froukje
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