
NIEUWSBRIEF
D e c e m b e r  2 0 1 9

AGENDA
19 december
20 december
23 december t/m 3 januari
07 januari
10 januari
22 januari
23 januari
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Kerstdiner (17.30-19.00 uur); kinderen om 12 uur vrij
Kinderen om 12 uur vrij
Kerstvakantie
VO advies groep 8 (oudergesprekken)
Montessori Café (8.30-9.30 uur)
Montessori Café (8.30-9.30 uur)
Nieuwsbrief

DIRECTIENIEUWS
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Het jaar 2019 zit er bijna op. Voor het onderwijs een
bewogen jaar met stakingen, personeelstekorten en
zelfs sluiting van scholen. De ENMS is solidair met alle
acties, maar ontspringt wel enigszins de dans. Het lukt
tot nu steeds om alle klassen te bemensen en opvang
bij ziekte te regelen. Toch moesten ook wij in de
tweede helft van 2019 af en toe een klas verdelen,
omdat enkele leerkrachten tegelijk ziek waren of naar
een cursus moesten. We hopen dat het kabinet in 2020
de juiste maatregelen gaat nemen voor het onderwijs.
 
Intussen hebben we het op de ENMS supergezellig met
elkaar. De kinderen gaan met plezier naar school en
werken hard, het team werkt in een prettige sfeer aan
allerlei thema’s, de ouderraad loopt zich het vuur uit
de sloffen om de feesten goed te laten verlopen en

tijdens MR-vergaderingen wordt serieus gepraat over
de begroting en andere schoolzaken. 
 
Er wordt intensief geschaakt en met technisch Lego
gebouwd, er worden gastlessen gegeven door allerlei
ouders en grootouders, er wordt gelezen met ouders,
een flinke groep mensen helpt in de mediatheek, met
koken of in de tuin. Kortom, het borrelt en bruist op de
ENMS! 
 
We willen u daarom hartelijk bedanken voor alle hulp
en medewerking. Tijdens het kerstdiner staat de
glühwein weer voor u klaar. Dit keer creëert de OR
een gezellige plek bij de peutergroep. U hoeft alleen
maar op de kerstmuziek af te gaan.



BOUWENNIEUWS
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Een twintigtal enthousiaste ouders heeft samen met

enkele musicerende ouders een kerstkoor

samengesteld. Superleuk!

De samenwerking met 2Samen kunnen we gerust
succesvol noemen. De kinderen gaan er met veel
plezier naar de peutergroep en de naschoolse opvang.
Binnenkort wordt de kleine gymzaal door 2Samen
gekeurd en opgeknapt en daar hebben wij ook weer
plezier van. Regelmatig is er overleg over de
peutergroep en de BSO. Het loopt gesmeerd.

2 S a m e n

Een twintigtal enthousiaste ouders heeft samen met
enkele musicerende ouders een koor samengesteld.
Wij vinden dat een superleuk initiatief! Volgende
week is de première. Woensdag- en donderdagochtend
treden de ENMS Nachtegaaltjes op in de hal van de
school en vlak voor en tijdens het kerstdiner laten zij
ook van zich horen. Wij zijn heel benieuwd!

S c h o o l k o o r  v a n  o u d e r s

D e  d i r e c t i e :  N i c o l i n e ,  Y v o n n e  e n  C e e s  

Afgelopen week hebben we in de bovenbouw
sinterklaas gevierd. De kinderen hebben prachtige
surprises gemaakt, mooie gedichten geschreven en
leuke cadeautjes gekocht. Het was een gezellig feestje
in de klas. Nu zijn de klassen weer in kerstsferen
omgetoverd en staan we stil bij de feestdagen. Ook
heeft de bovenbouw in de tuin gewerkt om deze
winterklaar te maken. Het kosmische thema over de
aarde hebben we afgesloten. Na de kerstvakantie start
er weer een nieuw thema.

B o v e n b o u w
Wat een hoop gezelligheid is er de laatste weken in de
school! Het thema 'aarde' is afgerond met een museum
in de klas. Alle kinderen hadden enorm hun best
gedaan en waren met recht heel trots op hun werkjes.
Leuk dat er zo'n grote opkomst was van ouders. Het
thema van december is sinterklaas en kerst. Het
sinterklaasfeest is uitbundig gevierd in de klassen en
in het speellokaal. Ondertussen is de school in
kerstsfeer getoverd en wordt er druk geknutseld in
de klas. Volgende week donderdag is het kerstdiner en
daarmee wordt het jaar feestelijk afgerond met een
lekker hapje en drankje. We hebben er zin in!

M i d d e n b o u w

De Sint is nog maar net vertrokken of de kleuters
storten zich vol overgave op alle kerstactiviteiten. Er
wordt geknutseld, gebakken en er worden kerstliedjes
geoefend. Daarnaast wordt er gerekend met sterren en
kerstbomen. De woordenschat wordt geoefend met
alle woorden die een raakvlak met kerst hebben.
Kortom, de stemming zit er goed in! We zijn heel
blij met alle hulp die we in deze drukke dagen krijgen
van onder andere bovenbouwers, ouders en opa’s en
oma’s. We wensen iedereen langs deze weg alvast hele
fijne feestdagen toe!

O n d e r b o u w

MOESTUIN
In tegenstelling tot het bericht in de nieuwsbrief
van november, zijn we in december toch lekker in de
tuin bezig geweest. Geen tuinles, maar klussen doen!
We hebben wat fruitbomen verplaatst van het 
peuterweitje naar andere delen van de tuin: we hebben
een appel- en een vijgenboom op het achterweitje 

geplant. Ook is er een perenboom op het voorweitje
geplant, en een kers naast het hek. Daar hadden we ook
al frambozen geplant. Hopelijk slaan alle bomen en
heesters aan en hebben we volgend jaar lekker veel
fruit! De gemeente hakt in de buurt van de school heel
veel populieren om. De bomen zijn rot van binnen. Ze
worden ter plekke door de versnipperaar gehaald.
We hebben gevraagd of wij de houtsnippers mogen
hebben, voor op het voor- en achterweitje. Dat is gelukt.
Nu doen de boomresten vlakbij hun oude standplaats
nog dienst als een zacht tapijt. De kringloop is zo aardig
gesloten. Al jaren willen we in het oude kippenhok een
minimoestuin aanleggen voor de peuters en kleuters.
Eindelijk begint dat nu vaste vorm aan te nemen. De
planken worden al op maat gezaagd. Hopelijk is dat aan
het begin van de lente allemaal klaar. Jurgen en Nick
hebben de afgelopen weken veel klussen in de tuin
gedaan, en José helpt elke week. Dank jullie wel
allemaal. Iedereen een mooie kerst en een goed
begin. Tot volgend jaar!

A n o u k  

http://www.amershanati.com/teaching/
http://www.amershanati.com/teaching/
http://www.amershanati.com/teaching/
http://www.amershanati.com/teaching/
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Wij werken met elkaar heel hard aan het leren lezen en het

leesplezier. Werkt u thuis met ons mee?

Jennifer en Carolien verzorgen vier keer per week
de 3e groepers lessen. In deze lessen worden de letters
en klanken aangeboden, letters geschreven, woorden
geschreven en heel veel gelezen. Leesplezier is
belangrijk. Er worden verschillende werkvormen
gebruikt. In de klas oefenen de kinderen de lesstof die
in de 3e groepers les is aangeboden. 
 
Daarnaast werken Jennifer (middenbouw) en Carolien
(bovenbouw) met kinderen aan technisch lezen
en spelling. Er is veel aandacht voor het technisch
lezen. Leesplezier staat voorop. Lezen leer je door heel 
veel te oefenen. De spellingregels oefenen vraagt
soms extra ondersteuning. Sommige kinderen hebben
een apart mapje met lees- en/of spellingbladen om
extra te oefenen.
 
De lesdoelen voor alle lessen worden in overleg met
de leerkracht en ib-er vastgesteld. 
 
Heeft u vragen over de extra begeleiding? Loop dan na
schooltijd even bij de leerkracht van uw kind, de
leerkrachtondersteuners of ib-er langs.
 
Wij werken met elkaar heel hard aan het leren lezen en
het leesplezier. Werkt u thuis met ons mee?

EXTRA ONDERSTEUNING

F r a n c i n e ,  J e n n i f e r ,  C a r o l i e n  e n  E l s

Op zondag 19 januari 2020 zal het Haagse Schaak-
kampioenschap voor teams uit het basisonderwijs
weer worden georganiseerd. Elke Haagse basisschool
kan hiervoor teams inschrijven. Een team bestaat uit
vier schakers van dezelfde school met eventueel een
reserve. Een school kan met meerdere teams
deelnemen. Het toernooi is zowel voor beginnende
als gevorderde schakers.
 
Inschrijving staat open voor elke leerling van de
ENMS die kan schaken. Je kunt zelf een team vormen
of je individueel aanmelden. Voor alle informatie en

inschrijving: frankthoma010@gmail.com.

Onze leerkrachtondersteuners werken individueel 
of in kleine groepjes met kinderen. Deze extra
ondersteuning is bedoeld om kinderen een duwtje in 
de rug te geven en is een verlengde van de lesstof in 
de klas. 
 
Francine is de leerkrachtondersteuner voor de
onderbouw. Zij werkt onder andere aan de
woordenschat, rekentaal en voorbereidend rekenen
voor de middenbouw met de oudste leerlingen. De
lesdoelen worden in spelvorm aangeboden.

SCHAKEN

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



GEVONDEN
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Tot donderdag 19 december hebben we de tijd om
zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de 

 Madurodam Manege! 

In de gang bij het speellokaal (oude gymzaal) 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

woensdag 18 december wordt de kist leeg gemaakt
en worden niet opgehaalde voorwerpen aan de
weggeefwinkel gegeven. Veel dank.

Voor de kerstvakantie heeft de VakantiepasClub
weer een gevarieerd pakket activiteiten met speciale
VakantiepasKorting voor de leden. Bekijk alle

activiteiten op www.vakantiepas.nl. 
 
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub?
Geef het dan gratis op via de website en maak
meteen gebruik van de kortingen. 

GOED DOEL VOOR KERST
Ook dit jaar besteden we in de laatste twee weken van het jaar aandacht aan een goed doel. 

Dit jaar is dat de Madurodam Manege in de bosjes van Pex, zie ook http://madurodammanege.nl/.
 
Afgelopen week hebben alle groepen bezoek gehad vanuit de manege. Het is een kleinschalige manege
voor mensen met een verstandelijke beperking. De ruiters krijgen hier op therapeutische basis paardrijles,
wat aansluit op de beperking. 
 
Om alle ruiters op de juiste manier te kunnen laten paardrijden en begeleiden, gebruiken zij bijzondere
hulpmiddelen. Het geld dat wij met de school inzamelen zal hieraan worden besteed. 
 
Tot donderdag 19 december hebben we de tijd om zo veel mogelijk geld in te zamelen! Dit doen we door
middel van een ‘heitje voor karweitje’. Oftewel, kleine klusjes doen om wat geld te verdienen voor het
goede doel. In elke klas staat een spaarpot waarin we gezamenlijk het geld kunnen verzamelen.

VAKANTIEPASCLUB 

F r o u k j e


