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AGENDA
 18 juni
02 juli
06 t/m 10 juli
13 juli
14 juli
15 t/m 17 juli
17 juli
20 juli t/m 28 augustus

DIRECTIENIEUWS
W e e r  v o l l e d i g  o p e n

Aanstaande maandag is het eindelijk zover: de kinderen
mogen allemaal weer elke dag naar school! Wij kijken er
naar uit, maar we vinden het ook spannend. Afgelopen
dinsdag ontving u een brief met alle belangrijke punten voor
de komende weken. Helaas gaat het eindfeest niet door en
kan de jaarlijkse afscheidsmusical niet worden uitgevoerd
zoals gebruikelijk. De studiedag van 22 juni laten we niet
doorgaan, zodat we die dag gewoon les kunnen geven aan de
kinderen. In de week van 6 juli worden er oudergesprekken
gevoerd voor wie daar behoefte aan heeft (voor groep 3 t/m
7). Natuurlijk niet in de school maar buiten. U ontvangt nog
bericht hierover. Heeft u nog vragen? Mail gerust naar

directie@enms.nl.
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Formatie + groepsindeling bekend
Nieuwsbrief 
Verslagweek groep 3 t/m 7 (facultatief)
Presentatie eindwerk groep 8
Musicalfilm groep 8
Groep 8 vrij
Laatste schooldag; 12 uur vrij
Zomervakantie

Froukje werkt met de kinderen van groep 8 aan een
heuse film, die in de plaats komt van de afscheidsmusical.
Dinsdag 14 juli gaat groep 8 's morgens naar de Pathé
bioscoop om hun eigen gemaakte film te bekijken! Een
mooi alternatief denken wij. 's Avonds kunnen hun
ouders via internet de film zien en we zullen natuurlijk
op school aan de andere klassen de film laten zien. Wij
denken dat we op die manier toch nog voor een
spetterend afscheid zorgen in deze coronatijd.

A f s c h e i d s m u s i c a l



BOUWENNIEUWS
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We zijn blij dat de overgrote meerderheid zowel

de thuisopdrachten als de communicatie met de

leerkracht positief heeft ervaren.

De afgelopen weken was het even wennen voor de kinderen
van groep 6 en 7 dat groep 8 op andere dagen naar school
kwam. De bovenbouwgroepen zijn hecht met elkaar en we
merkten dat de kinderen elkaar misten. Groep 8 komt er
volgende week op de maandag en vrijdag weer bij. De
andere drie dagen is groep 8 aan het oefenen voor de
musical. Daarnaast maakt groep 8 het eindwerk dat ze op 
13 juli mogen presenteren aan de ouders. Komende weken
werken wij aan het project kunst. Wij zijn blij dat we
gezamenlijk dit bijzondere jaar kunnen afsluiten.

vriendinnen, was weer heel fijn. De eerste paar dagen
hebben wij veel aandacht besteed aan het sociaal emotionele
stuk. Praten over hoe het thuis was, hoe het werken
verliep, waar je trots op bent, wat en wie je hebt gemist. De
kinderen hadden zichtbaar behoefte om met elkaar te
praten en deze ervaringen te delen. Het vinden van een
ritme met alle nieuwe regels kost tijd, maar de kinderen
hebben elkaar en ons goed geholpen. Naast alle verhalen is
het gemaakte werk bewonderd/bekeken in de klas, wat zijn
wij trots op jullie! Wij zijn klaar voor aanstaande maandag.

E n q u ê t e  M R

B o v e n b o u w

Onlangs zette de MR een enquête uit om na te gaan hoe onze
ouders het 'online' lesgeven hebben ervaren de afgelopen
weken. De resultaten leest u in het stukje van de
MR. We zijn blij dat de meeste ouders tevreden waren over
ons lesaanbod. Aan de groep ouders die over verschillende
zaken minder tevreden waren, willen we graag het volgende
meegeven: het montessorionderwijs leent zich ons inziens
minder voor puur online lesgeven. 
 
Er waren scholen waar de leerkracht in beeld voor de klas
stond en lesgaf. Dat gaat gemakkelijker bij een klassikaal
systeem. De leerkracht geeft de hele groep dezelfde
instructie en de kinderen gaan aan de slag. Voor ons is dat
een stuk lastiger, de groepen zijn gemengd en de kinderen
werken niet allemaal in hetzelfde tempo aan hetzelfde
werkje. Basispoort biedt de mogelijkheid om
op montessoriaanse wijze aan de slag te gaan met rekenen en
spelling en wij vonden het zinvol om daarnaast kosmische en
creatieve opdrachten te geven. Wij beseffen dat we
daardoor een stukje extra verantwoordelijkheid bij de
ouders legden en dat dit voor sommige ouders een (te) zware
opgave was.

We hebben veel begrip voor de lastige situatie waarin veel
ouders zich bevinden qua (thuis)werk, onzekerheid
over het inkomen en kinderen die aandacht vragen. Het is
een moeilijke periode waar we gezamenlijk doorheen
moeten komen. Het personeel heeft de
afgelopen maanden hard gewerkt om alles voor elkaar te
krijgen; helaas was dat niet altijd even zichtbaar. Ook wij
maken ons zorgen en proberen het zo goed mogelijk te
doen. We vinden het dan ook heel fijn dat de overgrote
meerderheid zowel de thuisopdrachten als de communicatie
met de leerkracht positief heeft ervaren.

M o n t e s s o r i  C a f é

Tja, ook dat ging helaas niet meer door. We hebben maar
weinig direct contact met ouders en dat is ook voor
ons best lastig. Wij weten nu niet altijd wat er speelt en of er
veel vragen of problemen zijn. De enquête van de MR gaf in
ieder geval enig zicht op uw oordeel over onze aanpak

tijdens de sluiting van de school. Via directie@enms.nl
ontvingen we gelukkig wel vragen en opmerkingen en we
proberen daar altijd adequaat op te reageren. Het is en blijft
een lastige periode, maar we hebben het idee dat we er met
elkaar het beste van maken tot nu toe.

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

M i d d e n b o u w

Wat is het fijn om weer met elkaar op school te zijn. Het naar
school gaan op een andere manier dan we gewend zijn, was
in de eerste dagen even zoeken. Maar zoals veel dingen, het
went snel. Het zien van elkaar, spelen met vrienden en

O n d e r b o u w

Wat is het fijn om elkaar weer op school te kunnen zien. En
wat is iedereen op zijn eigen manier gegroeid in de tijd dat
we thuis moesten werken. Er is door jullie heel hard
gewerkt. Alle meegebrachte werkjes, soms zelfs
boodschappentassen vol of zelfs in volledig ingebonden
dagboeken, zijn door ons met veel bewondering bekeken. Een
selectie daarvan hebben we opgehangen in ons museum en
een deel is opgeplakt in de portfolio’s. Gelukkig mogen we
vanaf maandag weer met de hele groep in onze eigen klas 
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Wat vind ik het weer heerlijk om met de kinderen op school
creatief aan de slag te zijn! Het samen creëren gaat toch boven
online lessen. In de gangen hangen op de prikborden
resultaten van het ‘handenkunst’ project. Langs deze weg wil
ik de kinderen bedanken die hier aan hebben meegedaan. Het 

Vragenlijst thuiswerken
Op 20 mei jongstleden hebben wij (personeelsgeleding MR) alle ouders een vragenlijst toegestuurd over het thuiswerken.
Een week later telden wij 144 reacties. Iedereen van harte bedankt voor het meewerken hieraan!
 Het is duidelijk dat de overgrote meerderheid zowel de thuisopdrachten als de communicatie met de leerkracht positief
heeft ervaren. Wij, de directie en MR, zijn blij met de vele inhoudelijke reacties. Een aantal reacties waren uiterst lovend,
maar natuurlijk waren er ook punten van kritiek die wij graag meenemen als leerpunten. Dankzij deze informatie kunnen
wij goed beslagen ten ijs komen wanneer zich een dergelijke situatie zou herhalen. 
 

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

aan het werk, al was het op bezoek gaan bij een andere juf of
meester ook heel leuk en gezellig. We hebben de afgelopen
weken met de onderbouw heel veel buiten gewerkt en
gespeeld en zullen dat ook in de laatste periode nog veelvuldig
gaan doen. We gaan wat meer werkplekken inrichten op het
voorweitje, omdat we op die manier de minste kans op
verspreiding van het coronavirus hebben. Denkt u er daarom
aan om uw kind elke dag thuis al in te smeren met
zonnebrand en een flesje zonnebrand naar school in
de rugtas mee te geven?

TEHATEX EN KUNST

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

project voor midden- en bovenbouw heeft nu als thema
kunst. In de middenbouw wordt er aandacht besteed aan
moderne kunst en Picasso, Keith Haring en Karel Appel staan
hierbij centraal. Om de ouders ook van de resultaten mee te
laten genieten, voeg ik er wat foto’s bij. De kinderen van MB-4
hebben zich verdiept in Picasso en maakten maskers in zijn
stijl. Ogen, oren, neus en mond werden met wasco getekend
en in een andere volgorde opgeplakt. Dat ziet er vrolijk
gekleurd uit. MB-2 weet nu meer over Keith Haring en hoe je
zijn poppetjes kunt tekenen. We werkten in tweetallen, de
ene helft danst op vrolijke muziek en moest stilstaan als de
muziek stopte, de andere helft tekende het kind dan in de
verstilde danshouding. Daarna werden de rollen omgedraaid.
Van alle poppetjes en nog meer, werden groepswerkstukken
gemaakt. Deze hangen nu in de gang bij MB-2. In de
bovenbouw leren de kinderen meer over Rembrandt en de
kinderen van groep 6 en 7 weten nu hoe je een zelfportret
kunt maken. En ze lijken echt heel goed!

M a r i e k e



MOESTUIN

P A G   4

De eerste dagen gingen de boeken uit de
nieuwe collectie als zoete broodjes over

de toonbank.

In de tijd dat de kinderen thuis waren, hebben we de
moestuin en voorwei een beetje bijgehouden en veel water
gegeven. Het is namelijk erg droog. In de minimoestuin in het
oude kippenhok heb ik van de week pompoenen en meloenen
geplant. En samen met de kinderen die bij de opvang zaten
hebben we ook nog rucola, broccoli en peentjes gezaaid. Het
wordt al een echte moestuin zo. Hopelijk hebben we straks
echt lekker veel pompoenen! De afgelopen vier weken heb ik
met steeds een groepje van twee kinderen uit de bovenbouw
tuinles gegeven. Dat is redelijk overzichtelijk. Het is moeilijk
om anderhalve meter afstand te houden in de tuin. Het was
leuk om te zien dat er kinderen zijn die nog weten wat er
allemaal te eten is in de tuin en hoe het heet. Sommige
kinderen waren vergeten waar de moestuin is. Toen ze er
eenmaal stonden, wisten ze het meestal wel weer. We hebben
gekeken welke bloemen vooral voor bijen en vlinders
belangrijk zijn en welke wij ook kunnen eten. De bloem
van de Oost-Indische kers bijvoorbeeld. Op de foto eentje met
hele mooie kleuren!

Een paar weken terug mochten we gelukkig weer open. Een
bijzondere herstart, ook voor de mediatheek. Ik zit achter
een scherm dat door de kinderen prachtig versierd is met
vissen. Het is allemaal even wennen natuurlijk met al die
aanpassingen en nieuwe regels, maar al gauw verloopt alles
prima. Voor mij vooral wennen dat ik het zonder mijn lieve
hulpouders moet doen! Wat mis ik die enorm. Gelukkig
wordt er achter de schermen gekaft en gerepareerd. Het is
heerlijk om alle kinderen weer te zien en geweldig om terug
te krijgen wat ze zoal de afgelopen periode gelezen hebben.
De eerste dagen gingen de boeken uit de nieuwe collectie als
zoete broodjes over de toonbank. Gelukkig hebben we nog
een paar weken, want de jaarlijkse boekencontrole komt al
in zicht. Eind juni gaat de mediatheek dicht voor de uitleen.
Voor die tijd gaan we natuurlijk nog het boekproject
afronden met groep 6 want dat is nu ook wat uitgelopen.
Vanaf vrijdag 26 juni worden alle boeken ingenomen. Laat
uw kind vanaf die datum een boek meenemen naar school!

MEDIATHEEK

A n o u k

A s t r i d


