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AGENDA
30 en 31  januari
05 februari
07 februari
12 februari
14 februari
17 februari
18 februari
19 februari
20 februari
21 februari
24 t/m 28 februari
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Landelijke onderwijsstaking; school gesloten
OB-1 en OB-2 naar het Kunstmuseum
Montessori Café (8.30-9.30 uur)
Middenbouw naar Zeeheldentheater (De Kleurendief)
Voorstelling OB-3, MB-3, BB-3 (alleen voor kinderen)
BB-1 en BB-2 naar het Kunstmuseum
BB-3 en BB-4 naar het Kunstmuseum
Informatieochtend aspirant ouders
Nieuwsbrief
Margedag groep 1 t/m 8; Studiedag team
Voorjaarsvakantie

DIRECTIENIEUWS
H e i d a g e n

Het bestuur van Stichting Het Rijnlands Lyceum
organiseert een aantal ‘heidagen’ voor de directies van
de scholen binnen het bestuur. De directieleden
werken aan een gezamenlijk Strategisch Beleidsplan.
Hiervoor zal binnenkort ook aan leerlingen gevraagd
worden hoe zij denken over het onderwijs in de
toekomst. De eerste heidagen zijn op 23 en 24 januari
en hierbij is Cees aanwezig. Voor de zomervakantie
volgen nog meer bijeenkomsten. Ook Yvonne, Nicoline
en Fleur hebben een uitnodiging gekregen om een
heidag bij te wonen.

O n d e r w i j s s t a k i n g

Graag lichten wij nogmaals toe waarom wij meedoen
aan de landelijke onderwijsstaking. Het is volop in het
nieuws dat er structureel extra geld nodig is voor het
onderwijs. Er zijn grote lerarentekorten, met name in
de steden. Het personeel in het onderwijs werkt
onder hoge druk. Structureel meer geld voor salaris
en minder werkdruk zijn belangrijk om de sector
aantrekkelijk te houden.  Ook moet de salariskloof
tussen PO en VO gedicht worden. Het is belangrijk
dat de politiek de urgentie inziet en nu investeert in
het onderwijs in ons aller belang. Daarom hebben 
wij besloten te staken en is de school gesloten op 
30 en 31 januari.



BOUWENNIEUWS
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Het is belangrijk

dat de politiek de urgentie inziet en nu investeert in

het onderwijs in ons aller belang!

Om de gegevens in onze leerlingenadministratie
actueel te houden, zijn we afhankelijk van de
wijzigingen die u aan ons doorgeeft. Gaat u verhuizen,
is de gezinssamenstelling gewijzigd, krijgt u een ander
telefoonnummer of e-mailadres,? Graag de nieuwe

gegevens mailen naar administratie@enms.nl. We
zullen de wijzigingen direct verwerken in onze
leerlingenadministratie. Bij voorbaat dank.

W i j z i g i n g e n  d o o r g e v e n

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  

De kinderen zijn allemaal druk bezig met de IEP-
toetsen. Ze werken met plezier aan het compleet
maken van de talentenkaart. We zijn voor kosmisch
onderwijs begonnen met het thema 'dieren'. De
kinderen zoeken van alles uit en maken mooi
werk. Groep acht bezoekt op dit moment de open
dagen van middelbare scholen.

B o v e n b o u w

Na de kerstvakantie zijn wij begonnen met een nieuw
kosmisch thema. Dit thema is ingeleid met het verhaal
bij het zwarte tijdlint van Montessori. De kinderen
hebben geleerd in welke volgorde de insecten,
amfibieën en reptielen op de aarde zijn gekomen. De
komende weken gaan wij aan de slag met dit thema en
het thema planten komt er over een aantal weken bij.
Ook in de tuin is de middenbouw actief bezig. Wij 

M i d d e n b o u w

In de onderbouw zijn we druk met het thema winter.
Dat betekent dat veel van onze knutsels en werkjes
over sneeuw en ijs gaan. Het zou natuurlijk mooi zijn
als het weer buiten mee zou willen werken, maar daar
kunnen we helaas geen invloed op uitoefenen. Waar
we wel voor kunnen zorgen, zijn veilige opgeruimde
gangen. Graag willen we daarom iedereen oproepen
om daarvoor zorg te dragen. Dat betekent dat sloffen
op het sloffenrek worden neergezet, schoenen eronder
en laarzen ernaast worden gezet. Als ook de
gymtassen (maandag en donderdag) ’s ochtends
worden meegenomen en ’s middags weer terug naar
huis gaan, dan wordt het weer echt genieten in onze
gangen!

O n d e r b o u w

GEVONDEN
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

donderdag 6 februari wordt de kist leeg gemaakt en
worden niet opgehaalde voorwerpen aan de
weggeefwinkel gegeven. Veel dank.

SCHOOLVAKANTIES 
De schoolvakanties voor het volgende schooljaar zijn
bekend. Misschien handig om te weten als u al vroeg
een vakantie wilt boeken. U kunt de vakanties en
vrije dagen ook altijd terugvinden op onze website

https://www.enms.nl/informatie-voor-

ouders/jaarkalender/.
 

Schoolvakanties 2020-2021:
Prinsjesdag  15 september 2020

Herfstvakantie  19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie  21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie  22 t/m 26 februari 2021

Goede Vrijdag  2 april 2021

Tweede Paasdag  5 april 2021

Meivakantie  26 april t/m 07 mei 2021

Hemelvaartweekend  13 t/m 14 mei 2021

Tweede Pinksterdag  24 mei 2021

Zomervakantie  19 juli t/m 27 augustus 2021

doen mee met de tuinvogeltelling en geven de
vogels regelmatig eten, zo komen zij goed de winter
door. Wij zijn ook begonnen met het afnemen van de
IEP-toetsen. Het gaat erg goed, de kinderen vinden
het prettig werken.

http://www.amershanati.com/teaching/
http://www.amershanati.com/teaching/
http://www.amershanati.com/teaching/
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In de mediatheek is een

feestelijke hoek ingericht en hebben we alle top tien

prentenboeken in huis!

Samen maken we van 2020 hét leesjaar! We zijn al
goed van start gegaan met een leuke biebles voor groep
3 ‘woorden koken met Vos en Haas’. De kinderen zijn
aan het werk gegaan met ‘Het Kookboek van Vos en
Haas’. In pannetjes werd de zogenaamde lettersoep
gekookt, letters werden opgeschept en samen tot
lekkere woorden omgetoverd. Daarna werden de
recepten opgeschreven en aan elkaar voorgelezen. Een
leuke en smakelijke manier om samen te leren spellen
en lezen. 
 
De 4e groepers werken in groepjes uit de mini
informatie serie in de mediatheek. In korte teksten en
informatieve afbeeldingen komen herkenbare
onderwerpen uit het leven van alledag aan de orde. We
lezen de boekjes online met elkaar. Aan het eind krijgen
ze een samenvatting van wat ze hebben geleerd. Bij elk
boekje hoort een plusboekje met verwerkingsmateriaal
waarmee ze eerst zelfstandig aan de slag gaan.

MOESTUIN

A s t r i d

Nu de tuin in winterrust is, lusten de vogels wel
wat extra's. We maken vogeltaarten die er zo smakelijk
uitzien, dat je zelf bijna trekt krijgt. We rijgen pinda's,
stukjes appel, krenten en rozijnen aan een hele lange
ketting, we prakken vogelpindakaas in dennenappels
en stoppen mezenbollen (zonder netje!) in de
bollenhouder. Vogels hebben speciaal voer nodig.
Vogelpindakaas bevat geen zout. Ook de doppinda's zijn
speciaal voor vogels. Ze zijn ongezouten en niet
gebrand. De mezenbollen zonder netje laten geen
zwerfafval achter en grote vogels eten ook geen hele
bollen met netje op! Wil je zelf bollen maken, gebruik 
dan ongezouten frituurvet, en geen olie of boter.

MEDIATHEEK

Als je appels en peren wilt voeren, snijd die dan in
vieren, en zeker niet kleiner. Vogels kunnen zich
verslikken in kleine stukjes fruit. Zodra de eerste
vogeltjes worden geboren, moeten de pinda’s uit de tuin
worden gehaald. Kleine vogeltjes kunnen stikken in
pinda’s.

A n o u k

een verhaal schrijven, ze zijn dus schrijvers!
de tekeningen en linosnede erbij maken, dus ze zijn

hun eigen ontwerp maken, dus ze zijn ook
vormgevers!
uiteindelijk ook het boek in elkaar zetten,
boekbinders dus!

Vrijdag gaan we van start met het project ‘maak je
eigen boek’ voor groep 6. De boeken worden helemaal
zelf gemaakt. In een aantal weken gaan ze zelf:

      ook illustrators!

 

De nationale Voorleesdagen
Van 22 januari t/m 2 februari zijn de nationale
Voorleesdagen. Voor peuters en kleuters is het soms
nog heel lastig om zich te verplaatsen in een ander. Zij
kunnen zich nog niet zo goed voorstellen dat andere
mensen er ook andere gevoelens, gedachten en
ervaringen op nahouden. Voorlezen lijkt kinderen te
helpen om deze cognitieve vaardigheid te
ontwikkelen. En voorlezen maakt je leuker! Of je nu
voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest of
overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden
herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast
heeft voorlezen een positief effect op woordenschat,
spelling en tekstbegrip. In de mediatheek is een
feestelijke hoek ingericht en hebben we alle top tien
prentenboeken in huis! Natuurlijk wordt er ook
voorgelezen uit het prentenboek van het jaar
‘Moppereend’. Kom gerust eens kijken in
de mediatheek naar onze mooie collectie of kom
voorlezen uit een van de vele boeken!


