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AGENDA
21 februari
24 t/m 28 februari
04 maart
08 maart
09 t/m 13 maart
20 maart
26 maart
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Margedag groep 1 t/m 8; Studiedag team
Voorjaarsvakantie
Montessori Café (8.30-9.30 uur)
CPC-loop
Verslagweek
Montessori Café (8.30-9.30 uur)
Nieuwsbrief

DIRECTIENIEUWS
I E P

De kinderen van de midden- en bovenbouw hebben
allemaal, zonder stress, de IEP toetsen gemaakt. Tijdens
de doelgesprekken worden de toetsen besproken. Het
technisch lezen wordt afgenomen samen met een
leidster. Wat we hier nu al van terugzien is dat het
leesniveau van de groepen 3, 4 en 5 omhoog is gegaan.
De kinderen lezen met plezier!

S t u d i e d a g

Aankomende studiedag gaan de leidsters van de
midden- en bovenbouw de talentenkaarten van de
kinderen schrijven. In de middag gaan wij met z’n
allen opruimen. Wij willen graag een technieklokaal
voor de kinderen realiseren. Dat begint met een goede
voorbereide omgeving.

B e s t e d i n g  o u d e r b i j d r a g e

Soms krijgen wij vragen van ouders over de besteding
van de ouderbijdrage, omdat de midden- en boven-
bouw nu tijdelijk geen extra muzieklessen hebben. 
We compenseren dit onder andere met de techniek-
lessen van de Young Engineers. Ook gaan we voor de
middenbouw dansles introduceren en zijn we in
gesprek met een docente van theaterschool
Rabarber. Voor de kleuters is er op woensdag alweer
een paar keer muziekles geweest. De kinderen hebben
daar veel plezier in. 
 
Na de zomervakantie willen we proberen techniek,
schaken, dansen, muziek en theater aan te bieden
vanuit de ouderbijdrage en is het de bedoeling dat
ieder kind met elk onderdeel in aanraking komt. Uw
bijdrage wordt hoe dan ook goed besteed.



BOUWENNIEUWS
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Het leesniveau van de groepen 3, 4 en 5 is omhoog 

gegaan. De kinderen lezen met plezier!

Op woensdag 4 maart is er weer een Montessori Café
(8.30-9.30 uur). Saskia zal dan informatie geven over
de ouderparticipatie op onze school. Ter illustratie
zullen enkele ouders de provincietassen laten
zien die zij samen met Saskia maken. In deze tassen
zitten werkjes die speciaal gemaakt zijn voor kleuters.
Kom op 4 maart ook gezellig koffie of thee drinken
in het kooklokaal naast de kleine gymzaal!

M o n t e s s o r i  C a f é

W i j  w e n s e n  i e d e r e e n ,  n a m e n s  h e t  t e a m ,  e e n  f i j n e  v a k a n t i e !

Hier kunt u lezen hoe de kinderen uit de bovenbouw
andere bouwen helpen, maar ook wat ze elkaar leren. 
Wij zien veel kwaliteiten van de kinderen. Ze
ontwikkelen zich als kleine wereldburgers, ze zijn
sociaal, werken met elkaar, helpen elkaar. Hier zijn wij
als bovenbouw trots op!
 
Ik ben Féline en ik zit in BB-2. Ik help heel vaak bij OB-4.
Daar loop ik pleinwacht of ik knutsel met de kleine
kinderen. Ik vind het heel leuk om te doen. Ik vind het
heel fijn om het gevoel te krijgen dat ik mensen help of
blij maak. Ik doe het vaak samen met een vriendin. Ik zat
er vroeger ook, ik vond het een fijne klas en ik had het
ook heel erg naar mijn zin daar. Ik help ook kinderen als
ze in een moeilijke situatie zitten en dat soort dingen. Ik
vind het leuk om te doen en ik word er zelf ook blij van!
 
Ik ben Edouard, ik ben 12 jaar en ik geef een sushi
masterclass. Ik ben op het idee gekomen, omdat ik met
Jelleke sushi heb gemaakt (Jelleke is mijn coach, samen
werken wij twee keer in de week buiten de klas). Zo
kwam ik op het idee om een sushi masterclass te geven.
Ik ging sushi maken, omdat het mijn verjaardag was
 

B o v e n b o u w

In de middenbouw wordt hard gewerkt aan het
kosmisch thema dieren. Centraal staan de reptielen,
amfibieën, insecten en de planten. Er worden mooie
presentaties gegeven en werkjes gemaakt. Ondertussen
is er ook hard, maar relaxed gewerkt aan de IEP-toetsen,
boekbesprekingen en zeer boeiende spreekbeurten.
Tijdens het werken op de computers valt het op dat veel
kinderen het nog erg lastig vinden om een toetsenbord te
gebruiken. Het zou fijn zijn als dit thuis geoefend kan
worden, zodat het werken met de computerprogramma’s

M i d d e n b o u w

Afgelopen week hadden de kinderen van de
bovenbouw een uitstapje naar het Kunstmuseum. 
De les ging over ‘patronen’. De medewerkers van het
museum vertellen ons dat de kinderen goed meedoen
met deze lessen. Onze kinderen weten veel en tijdens
de creatieve opdrachten maken ze mooie, originele
werkjes. Ook zijn de groepen 5 en 6 naar het
Zuiderstrandtheater geweest. Zij hebben een
voorstelling gezien van het Residentie orkest 
‘Het Zwanenmeer’..

C u l t u u r l e s s e n

Helaas is Leonie nog ziek. Carolien heeft haar groep
(BB-3) tijdelijk overgenomen. Wij vinden het bijzonder
dat in deze tijd de vervanging op zo’n fijne manier kan
worden opgelost. Wij hopen op een spoedig herstel
voor Leonie.

V e r v a n g i n g
Sinds kort helpt Melvin Botzen de leidsters tijdens de
pleinwacht in de lunchpauze. Melvin heeft hier stage
gelopen en werkt nu bij de BSO van 2Samen/2Uilen.
Hij begint zijn BSO-dag om 12.00 uur, omdat hij dan 
tot 13.00 uur voor de ENMS op het achterweitje plein-
wacht loopt. Wij zijn blij met zijn enthousiaste hulp.

P l e i n w a c h t

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  

en ik vond het zo geweldig dat ik elke juf die ik tegen
kwam heb gevraagd of ze wou proeven. Deze sushi heb
ik zelf gemaakt (zie de foto), andere kinderen gaan dit
ook leren!

http://www.amershanati.com/teaching/
http://www.amershanati.com/teaching/
http://www.amershanati.com/teaching/
http://www.amershanati.com/teaching/
http://www.amershanati.com/teaching/
http://www.amershanati.com/teaching/
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Ze ontwikkelen zich als kleine wereldburgers, ze zijn sociaal,

werken met elkaar, helpen elkaar.

Mijn naam is Lisa Janssen. Ik ben 26 jaar oud en woon in
Den Haag. Elke maandag en dinsdag ben ik werkzaam in
BB-2 en op woensdag bij Saskia in OB-4. 
 
Als kind heb ik op de Montessorischool Waalsdorp
gezeten en vervolgens ben ik naar de Vrije school
gegaan. Ik heb  toerisme leisure en hospitality gedaan.
Hierbij heb ik diverse buitenland stages gelopen. In
Oostenrijk heb ik een half jaar skiles gegeven aan
kinderen en vervolgens heb ik op Menorca gewerkt in
een animatieteam. Daarna heb ik gewerkt bij Panasj een
hockeyschool in Den Haag. Mijn passie om met kinderen
te werken en ze iets te leren werd steeds groter. Ik ben
de PABO begonnen en heb onder andere stage gelopen
op Aruba en in Suriname. Verder heb ik een passie voor
reizen en hockey ik op Craeyenhout. 
 
Het mooie van werken met kinderen vind ik dat elk kind
uniek is, zijn eigen wijsheid heeft en geen dag hetzelfde
verloopt.

NIEUW TEAMLID

MOESTUIN

op school minder belastend is voor de kinderen. Wij
hebben een bezoek gebracht aan muziektheater Briza,
zij gaven een voorstelling over een wereld zonder
kleur. Heks Tetsi had alle kleuren uit het sprookjesbos
weggetoverd. Samen met Kiki en de wijze uil zijn wij op
zoek zijn gegaan naar de kleuren die het leven zoveel
mooier en gelukkiger maken. Gelukkig liep alles goed af
en konden we opgelucht terug naar school.

In de onderbouw werkten we de afgelopen tijd aan
het thema ‘winter’. We zongen in het Engels en in het
Nederlands over ‘mister winter’ en ‘meneertje winter’.
We hebben ook weer muziekles gehad op woensdag.
Simone, de moeder van Klaas, is muziekdocente en

O n d e r b o u w

geeft deze lessen met veel enthousiasme.
Vier weken lang kregen wij ‘Knexx les’ op dinsdag (via
Young Engineers). Hier leerden de kinderen
verschillende dingen te bouwen aan de hand van de
thema’s aquarium, kikkervisje-kikker, speeltuin en
huis. Hierbij gingen de kinderen aan het werk in
tweetallen en leerden ze meteen hoe belangrijk het is
om samen te overleggen en taken te verdelen. 
 
Na de voorjaarsvakantie gaan wij werken aan het
thema ‘tuincentrum’. We zijn op zoek naar lege en
schone blikjes, bakjes, kunstplantjes en -bloemen, wc-
rollen en alles wat we nog meer kunnen gebruiken
om een tuincentrum in de klas te kunnen maken.
Spaart u thuis ook mee?

tegenwoordig – met de zachte winters – bloeien ze
vaak allemaal tegelijk. Sommige kinderen noemen de
laatste sneeuwvlokjes. Krokussen en sneeuwklokjes zijn
belangrijk voer voor de bijen in de vroege lente. We
hebben al de blaadjes van snijbiet, peterselie en Oost-
Indische kers geproefd. En de salieblaadjes? Die hebben
we alleen geroken. Waar blijft nou toch die munt? 
Nog even wachten…

De minimoestuin in het oude kippenhok vordert
gestaag. Ouders José en Jurgen hebben hard gewerkt. De
bedoeling is dat de peuters en kleuters hier leren zaaien,
oogsten en natuurlijk proeven. Half maart willen we
daar van start gaan. Met de onderbouw naar buiten is
altijd weer leuk. Ze kijken naar de eerste bloemen die
bloeien. We hebben al veel narcissen, krokussen en
sneeuwklokjes gezien. Vroeger bloeiden die na elkaar, A n o u k

http://www.amershanati.com/teaching/


NIEUWE WIJKAGENT
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Opvallend (of juist niet?) is dat de ENMS-kinderen
zich buitengewoon sociaal en vriendelijk

opstelden naar de tegenstanders.

Mijn naam is Steven van der Gaag en ik ben sinds
december 2019 de nieuwe wijkagent voor de
Vogelwijk. Voorheen werkte ik in de binnenstad, aan
bureau Jan Hendrikstraat. Ik ben met deze stap weer
teruggekeerd naar bureau Segbroek, daar waar ooit
mijn politieloopbaan begon als student. In deze functie
vervang ik mijn collega, Henrieke Schoenmaker, die
helaas als gevolg van veelvuldig ziekteverlof maar
relatief korte tijd in de Vogelwijk actief is geweest.

F r a n k  T h o m a ,  s c h a a k d o c e n t

Naast mijn baan bij Politie Regio Den Haag, ben ik
werkzaam als Personal Trainer. Ik ben opgegroeid in
het mooie Nootdorp en alweer jaren woonachtig op
Scheveningen.
 
Ik ben bereikbaar via:

e-mail         : steven.van.der.gaag@politie.nl
Telefoon   : 0900-8844
Spoed          : 112
 
Ik hoop op een fijne samenwerking met bewoners en
alle andere gebruikers en instanties binnen de
Vogelwijk.
 

Strengere handhaving
Via deze weg wil ik u er, als ouder en/of verzorger van
een kind die schoolgaande is in de Vogelwijk, op
attenderen dat er vele straten éénrichtingsverkeer
zijn. Dit is om sluipverkeer te voorkomen en zowel de
veiligheid als het woongenot binnen de Vogelwijk te
waarborgen. 
 
Een weg gebruiken in strijd met bord C2
(eenrichtingsweg) levert een boete op van € 140,-. 
 
Door de vele klachten van bewoners van met name 
de Laan van Poot, zal hierop strenger worden
gehandhaafd.

SPELPLEZIER VOOROP BIJ SCHAAKTOERNOOI
Op zondag 19 januari 2020 trokken maar liefst zeven schaakteams van de ENMS naar sportcentrum de
Kameleon om in diverse categorieën mee te strijden om het Haagse Schaakkampioenschap voor teams uit het
Basisonderwijs. Hoge klasseringen ontbraken, maar dat deerde niemand. Er is met veel plezier gespeeld en er is
door iedereen heel veel geleerd. En zo is het ook goed: met plezier beter leren schaken.
 
De spanning was menigmaal voelbaar bij de geconcentreerde denkhoofden en meelevende ouders. 
Opvallend (of juist niet?) is dat de ENMS-kinderen zich buitengewoon sociaal en vriendelijk opstelden naar de
tegenstanders. Menigmaal werd er volgens hen toch wel niet helemaal volgens de schaakregels gespeeld (heel
misschien zelf wel een beetje vals), en dat zijn ze niet zo gewend. Een aandachtspuntje dat tijdens de komende
schaaklessen zeker ter sprake zal komen, zodat we een volgende keer wat dit betreft een beetje moeilijker af te
troeven zijn.


