NIEUWSBRIEF

Juli 2020

AGENDA
6, 7 en 9 juli
13 juli
14 juli
15 t/m 17 juli
17 juli
20 juli t/m 28 augustus
31 augustus

Ouder/kind gesprekken groep 3 t/m 7 (facultatief)
Presentatie eindwerk groep 8
Musicalfilm groep 8
Groep 8 vrij
Laatste schooldag; 12 uur vrij
Zomervakantie
Eerste schooldag schooljaar 2020-2021

DIRECTIENIEUWS
Start nieuwe schooljaar
Op dit moment is er nog geen nieuw coronaprotocol voor na
de vakantie. We hebben geen idee hoe een en ander zich zal
ontwikkelen en gaan er daarom vanuit dat we starten zoals
we nu eindigen. De aanvangstijden en eindtijden blijven
gelijk en ook de binnenkomst bij de twee schoolhekken.
Ouders blijven buiten het hek en de kinderen worden op
de pleinen opgevangen door de leerkracht. Mochten er
belangrijke wijzigingen komen, dan laten we u dat weten
in de laatste week van de zomervakantie.

Afscheid Cees
Aan alles komt een eind, dat wordt zo gemakkelijk
gezegd. Als het je eigen situatie betreft, heeft het
plotseling veel betekenis, zeker als je 67 bent. Dit wordt
namelijk mijn laatste stukje voor de nieuwsbrief van de
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ENMS en ik vind dat oprecht heel erg jammer. Vier jaar
geleden werd op korte termijn een directeur voor de
ENMS gezocht, omdat de vorige vrij plotseling vertrok.
Het was in een turbulente periode want de school
bestond 100 jaar en er moest nog een hoop gebeuren.
Gelukkig trof ik een team dat zeer zelfstandig is en bleek
al snel dat heel veel zaken gewoon vanzelf gingen.
Het was mijn taak om meer eenheid te smeden, rust te
brengen en enigszins te bezuinigen (dit laatste was
uiteraard vooral een wens van het bestuur). Met z'n allen
gingen we keihard aan de slag en wat vooral opviel was
de enorme betrokkenheid van iedereen (kinderen,
personeel en ouders) bij de school. Het voelde goed en
al snel werd duidelijk dat ik tot (voorbij) mijn pensioen op
deze mooie school mocht blijven. Nicoline werd adjunctdirecteur en Yvonne en Marianne speelden achter de
schermen een hele grote rol.

Het team onderging een 'verjongingskuur' en we maakten
met elkaar een flinke kwaliteitsslag, met hulp van
leraarondersteuners en onderwijsassistentes, maar ook met
het fantastische werk van de ict- en bouwcoördinatoren, de
IB-er, de conciërge, de tuinjuf, de tehatexjuf, de gymjuf, de
MR, de ouderraad, de muziekjuf, de mediathecaris, de
overblijf... en dan vergeet ik vast nog allerlei mensen te
noemen (dat is wel een voordeel van 67 jaar zijn: 'Hij
vergeet wel veel de laatste tijd hè').
De sfeer was en is prima en we zijn een hecht team
geworden dat uitstekend samenwerkt en elkaar vertrouwt.
Het afgelopen jaar werkten we toe naar een nieuwe duodirectie en ik geef met heel veel vertrouwen het stokje over
aan Nicoline en Yvonne.
Het is wel een vreemd afscheid in deze coronatijd, ik ben pas
weer een paar weken daadwerkelijk op school, veelal in mijn
kamer en ik heb veel ouders helaas al tijden niet gezien. Ik
hoop daarom nog regelmatig een kijkje te mogen nemen op
de unieke ENMS; een school waar je trots op mag zijn. Ik
bedank hierbij team, ouders en kinderen voor het
vertrouwen dat in mij gesteld was. Het ga jullie goed!

Vertrek Els en Lisa
Cees is niet de enige die vertrekt. Ook onze IB-er, Els van
Santen, gaat ons helaas verlaten. Els is toe aan een nieuwe
uitdaging en gaat op een montessorischool in Rotterdam
werken. Els heeft tien jaar op de ENMS gewerkt, aanvankelijk als leerkracht in de middenbouw en de afgelopen jaren
als zeer gewaardeerd IB-er met een prima kijk op zorgleerlingen en hun onderwijsbehoeftes. Het leerlingvolgsysteem is door Els verder vormgegeven en zij heeft o.a. een
uitstekende relatie opgebouwd met instanties die betrokken
zijn bij onderzoeken, verwijzingen en arrangementen
(SPPOH en HCO). Voorlopig nemen Yvonne en Nicoline haar
taken over en in de loop van het nieuwe cursusjaar gaan zij
op zoek naar een IB-er voor enkele dagen per week.
Ook Lisa gaat ons helaas verlaten. Zij heeft hier stage
gelopen en haar LIO gedaan in de onderbouw en heeft ook
het afgelopen half jaar in de bovenbouw gewerkt. Daarnaast
heeft ze dit jaar succesvol haar PABO afgerond. Lisa heeft
een passie voor reizen en wil zich op haar jonge leeftijd nog
niet vastleggen. Heel jammer voor ons, want wij hadden
haar graag op de ENMS gehouden.
Wij wensen Els en Lisa heel veel succes!

Cees

De directie: Nicoline, Yvonne en Cees

'Wat vooral opviel was de enorme
betrokkenheid van iedereen (kinderen,
personeel en ouders) bij de school'

BOUWENNIEUWS
Bovenbouw

Middenbouw

De 8e groepers zijn druk aan het oefenen voor de musical.
De laatste opnames voor de musicalfilm zitten er bijna op.
Binnenkort kunnen we het resultaat gaan bekijken, wat zijn
we benieuwd! Naast de musical zijn de 8e groepers hard aan
het werk voor hun eindwerkpresentatie. De kinderen van
groep 6 en 7 zijn bezig met de laatste loodjes. Ze ronden
deze week de IEP af en maken mooie bladen voor de
afscheidsboekjes van groep 8. Ook zijn de kinderen bezig
geweest met het thema kunst. Er zijn verschillende
kunstenaars besproken in de klas en er zijn diverse creatieve
kunstopdrachten gegeven. Zo hebben ze dieren in de stijl
van Mondriaan en zonnebloemen van Van Gogh gemaakt
en ook is er geëxperimenteerd met het pointillisme. Vorige
week was het extreem warm. Dit hebben we vrijdag
fantastisch afgesloten met een waterspeeldag. De kinderen
(en wij) hebben hiervan genoten. Nog twee weken en dan
gaan we genieten van de vakantie.

De laatste schoolweken alweer! Het is fijn dat we de
afgelopen tijd (bijna) weer als vanouds met elkaar in de
school kunnen zijn, het was hartverwarmend om te zien
hoe blij de kinderen waren dat ze weer de hele week naar
school mochten. We werken met het thema 'kunst' en de
kinderen maken mooie werkjes bij Marieke, onder andere
van Karel Appel en Keith Haring. In de klas werken de
kinderen aan muurkranten en er zijn prachtige tekeningen
gemaakt.
In deze periode houden de kinderen uit groep 5 hun
boekbespreking voor de klas. Heel leuk om te zien hoe
ze gegroeid zijn en met zoveel zelfvertrouwen een
presentatie geven. Het is ook tijd om afscheid te nemen
van groep 5 en dat zullen we doen op woensdag 15 juli. De
mediatheek is nu gesloten voor het lenen van boeken, het
is fijn als de kinderen een boek van huis meenemen.
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Onderbouw

Peutergroep

Met de zomervakantie voor de deur blikken we terug op een
bijzondere periode. Gelukkig kunnen we het schooljaar zo
‘normaal’ mogelijk met de hele groep afronden. De achtste
groepers hebben nog een dagje meegedraaid in de onderbouw.
Ze hebben voorgelezen aan de kleuters, kleuters leren
vingerhaken, tips gegeven om een knikkerbaan te bouwen en
bij de warme ‘water speeldagen’ flink geholpen. Verjaardagen
zijn op creatieve wijze gevierd, waardoor het gemis aan een
traktatie eigenlijk best wel meeviel. Met het afscheid nemen
aan het hek, in de rij naar binnen gaan en de algehele rust
in de school is het eigenlijk prettig overzichtelijk voor de
kleuters. We kijken uit naar de juffendag en het afscheidsfeestje van de oudste kleuters. Geen gesjouw met tafels en
stoelen dit jaar om de klas leeg te maken. Schoonmaken van
materialen doen we gedurende de dag, dus ook dat is dit jaar
anders. Op deze manier glijden we rustig de zomervakantie in.
We wensen iedereen een fijne en ontspannen zomer toe en
hopen eenieder in het nieuwe schooljaar in goede gezondheid
weer te mogen ontmoeten!

Net als alle andere groepen hebben ook wij even moeten
wennen aan de nieuwe situatie. In de tijd dat we thuis zaten
zijn er verschillende peuters vier geworden en mochten naar
de basisschool. Een spannende tijd voor de peuters maar zeker
ook voor papa en mama. Natuurlijk hebben wij hen gelukkig
al in de klas en op de gang gezien dus dat stelt ons en hun
uiteraard op hun gemak. We hebben ook weer veel nieuwe
peuters mogen begroeten op de groep. Ook zij hebben ons al
een keer alleen met papa of mama in de peutergroep gezien en
ontmoet. Maar het is toch nog best wel een beetje vreemd en
moeilijk wanneer je afscheid moet nemen van papa of mama
bij het hek en je dan helemaal alleen, of aan de hand van een
nieuwe juf, naar de groep moet lopen. Maar wat een stel super
stoere nieuwe peuters zijn erbij gekomen! Allemaal heel knap
en snel gewend aan de nieuwe situatie. Gelukkig zijn de
vertrouwde gezichten van juf Karin (ma t/m vr), juf Debby
(ma, wo, do) en juf Pamela (di, vr) er om alle kinderen te
helpen en te begeleiden.

Met het afscheid nemen aan het hek, in de rij
naar binnen gaan en de algehele rust
in de school is het eigenlijk prettig overzichtelijk
voor de kleuters.

TEHATEX
Ook in de afgelopen periode werkten we aan het project
kunst. MB-1 en MB-4 hebben zich verdiept in de kunstenaar
Karel Appel. Ze mochten ervaren dat hun creatieve werk
niet altijd ‘mooi’ hoeft te zijn, maar dat het genieten van de
kleuren en de vormen zo leuk kan zijn. En vaak is het dan ook
nog fijn om naar te kijken!

Groep 6 en 7 van BB-2 leerden meer over Vincent van Gogh
en zijn werk en zij hebben zonnebloemen geschilderd. Eerst
hebben we goed naar zonnebloemen gekeken en tips
gekregen voor het mengen van de (acryl)verf. Zo bijzonder
om te zien dat het werk van ieder kind zo verschillend is. De
kinderen hebben er super aan gewerkt!

Marieke
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MEDIATHEEK
Afgelopen vrijdag zijn alle boeken opgehaald uit de klassen.
We hebben de komende weken hard nodig om de schoolbieb
weer leesklaar te maken voor het nieuwe schooljaar. De
mediatheek is dicht voor de kinderen en nu kunnen de
hulpouders in groepjes gelukkig weer helpen. Naast het
opschonen en controleren van de boekenplanken worden er
nieuwe boeken ingevoerd en gekaft. Het assortiment voor de
komende Kinderboekenweek is al binnen en het zijn weer
prachtige boeken. Ik word er altijd zo enthousiast van! Nu nog
even wachten tot na de zomervakantie, dan mag ik de
kinderen enthousiasmeren om ze te gaan lezen. Tijdens de
zomervakantie hoop ik dat ze ook blijven lezen. Sommige
kinderen lezen graag en vaak. Maar veel andere kinderen
moeten enthousiast gemaakt worden. Voorkom de
zomerleesdip met iedere dag een kwartiertje lezen! Ik ga op
vakantie en neem mee ...een stripboek, voorleesboek,
moppenboek, samenleesboek, toneelleesboek, kijk/zoekboek,
tijdschrift, informatieboek of een digitaal boek. Zoveel
mogelijkheden! Iedereen kan in de vakantie gratis digitale
boeken lezen, ook als je geen lid bent van de bibliotheek!

En er is ook de luisterbieb app. Ook deze zijn gratis als je geen
lid bent. Op www.zomerlezenkids.com blijf je elke week op
de hoogte van nieuwe leesthema’s, boekentips en nieuwtjes
rond zomerlezen. Fijne vakantie en veel leesplezier!

Astrid

OPROEP OR
De ouderraad (OR) heeft versterking nodig en is op zoek naar
enthousiaste, nieuwe leden. De OR houdt zich vooral bezig
met de organisatie en uitvoering van festiviteiten buiten het
leerprogramma, bijvoorbeeld het sint- en kerstfeest, de
kinderboekenweek en het eindfeest.
Wil je hier meer over weten of je aanmelden dan kun je
Barbara Hoernig-Maters, Pleunie van der Zwart-Raspe,
Eline van Leeuwen of Nicoline van Ginkel altijd aanspreken.
Je kunt ook bellen met Barbara (06-26802752) of je aanmelden
per e-mail administratie@enms.nl.

De ouderraad (OR) heeft versterking
nodig en is op zoek naar enthousiaste,
nieuwe leden.

MOESTUIN
De hele maand juni ben ik met de middenbouw de tuin in
geweest. Eerst met twee kinderen per keer, later met vier
kinderen. Ook wel fijn, zo’n kleine groep. We hebben
meegedaan met de Bioblitz tuintelling: tel alle dieren die je
in de tuin ziet. Dat waren er best veel. We hebben zowel in
de moestuin, als op het voorweitje en op het achterweitje
geteld. Een kikker, pissebedden, regenwormen,
huisjesslakken, zwarte mieren, een duizendpoot, heel veel
naaktslakken, rode mieren, een spin met hele lange poten,
kevertjes, hele mooie blauwe waterjuffers, een atalanta,
kleine koolwitjes, rupsjes, zweefvliegen, bijen, allerlei
soorten lieveheersbeestjes en hun larven (zie foto's),
wespen, steenhommels, tuinhommels, een hele vreemde
langpootmug, een merel, kauwtjes, groene parkieten en
eksters.

Anouk
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MUSICAL 2020-VLIEG MEE NAAR NEVERLAND!
Sinds de meivakantie zijn we heel druk in de weer met het voorbereiden van de musical Vlieg mee naar Neverland!
Dit jaar is alleen wel alles anders, we maken namelijk een film! Wekenlang hebben we gerepeteerd in kleine groepjes
en vorige week was het dan eindelijk zover, de opnames gingen beginnen!
Een heuse cameraploeg stond voor de deur van de ENMS. Wim, vader van Sieme uit OB-2, heeft een reclamebureau
PushPlay en was zo aardig om ons te komen helpen! Want hoe film je dan een musical? Onze fantasie sloeg al gauw op
hol. Kunnen we Peter laten vliegen, echte glitters voor Tinkerbell rond laten dartelen, kunnen we de bom echt af laten
gaan? De opnames zitten er nu bijna op. Uiteindelijk hebben we vijf volle dagen gedraaid op school, op locatie en
ook in de studio.
Wim trommelde professionele camera- en geluidsmannen op om ons (vrijwillig!) te komen helpen. Heel veel dank aan
iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Wij boffen dat we dit op deze manier hebben mogen meemaken. Dinsdag
14 juli gaat groep 8 in Pathé Buitenhof het resultaat bekijken! Wij zijn enorm benieuwd naar het eindresultaat!

Froukje
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