NIEUWSBRIEF

September 2020

AGENDA
30 september
15 oktober
16 oktober
19 t/m 23 oktober
29 en 30 oktober

Start kinderboekenweek (t/m 11 oktober)
Nieuwsbrief
Voorstelling OB-4, MB-4, BB-4 (zonder ouders)
Herfstvakantie
Schoolfoto

DIRECTIENIEUWS
Afscheid bij het schoolhek
Wij beginnen onze taak als nieuwe directie van de ENMS in
een tijd waarin helaas onze prachtige school gesloten is voor
ouders. Wij vinden dat jammer en hopen snel met ouders en
kinderen te kunnen vieren dat ouders weer welkom zijn in
de school. Tot die tijd willen wij u bedanken voor uw begrip
en het meedenken.
Nu de besmettingen weer oplopen en wij bij de geringste
verkoudheid moeten worden getest, willen wij
u nogmaals vragen niet bij het hek te blijven staan. Denk aan
de 1,5 meter maatregel. Zo voorkomen wij met elkaar dat er
kinderen naar huis moeten, omdat er geen leerkracht is.

Kennismaking leerkracht
Alle kinderen zijn weer gewend aan school en de
leid(st)ers hebben de nieuwe kinderen in de klas een beetje
leren kennen. Wij willen de ouders van de kinderen die
gestart zijn in groep drie en in groep zes facultatief de
gelegenheid geven om kennis te maken met de
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groepsleerkracht(en). Als u dit graag wilt, mailt u dan
met de leerkracht voor een afspraak. Ouders van nieuwe
kleuters worden uitgenodigd door de leerkracht van de
onderbouw als hun kind drie maanden bij ons op school
zit. De ouders van kinderen die in coronatijd voor de
zomervakantie zijn gestart, ontvangen binnenkort
een uitnodiging. De gesprekken zullen indien mogelijk buiten
plaatsvinden.

Bordfolio
In de periode dat de kinderen thuis les kregen, hebben
wij Bordfolio uitgeprobeerd. Kinderen konden daar het
gemaakte werk in opslaan, zodat de leerkracht het
kon zien. Onze ervaringen met Bordfolio waren goed en
daarom hebben we voor de groepen 5 t/m 8 Bordfolio
aangeschaft.
Kinderen kunnen hun gemaakte werk erin plaatsten, zodat
u het thuis met uw kind kunt bekijken. Voor de kleuters en
groep 3 en 4 blijft het portfolio in boekvorm. Zij zullen
regelmatig werkjes mee naar huis nemen.

Digitale leeromgeving

Schaken

De digitale leeromgeving blijft open staan. Zo kunnen de
kinderen die verkouden zijn en tijdelijk niet naar school
mogen komen, toch werken via de digitale omgeving. Wij
geven geen werk mee naar huis.

Na de herfstvakantie krijgen alle kinderen, behalve de
jongste kleuters, schaakles. Om de week krijgen de kinderen
in de eigen groep een uur les.
Voor de kinderen die er geen genoeg van krijgen, is er elke
week de gelegenheid om in te schrijven voor een extra
facultatief uur. Rick Lahaye gaat de schaaklessen verzorgen.

Absent melden
Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school
komt, dan graag absent melden via absentie@enms.nl.
Wij vragen u geen gebruik te maken van meldingen aan
de leerkracht via WhatsApp.

Toestemming gebruik beeldmateriaal
Van de meeste ouders hebben wij een ingevuld formulier
ontvangen waarop u aangeeft of u wel of geen toestemming
geeft voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s)
van uw kind. Dit beeldmateriaal gebruiken wij voor de
website, de nieuwsbrief, de schoolgids en/of het schoolplan.
Wij plaatsen hierbij geen namen van leerlingen. U mag
natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken
door een mail te sturen naar administratie@enms.nl. Ook
mag u op een later moment alsnog toestemming geven.
Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw kind
worden gebruikt.

Onderhoud
Binnenkort komen er nieuwe houtsnippers en nieuw
speelzand. De speeltoestellen zijn gecontroleerd en krijgen
het nodige onderhoud. De tuinjuf en de vrijwilligers zijn
weer druk bezig om samen met de kinderen de tuin te
onderhouden. In de zomervakantie is het schoolgebouw
voorzien van een nieuw dak en is er een schoorsteen
vervangen.

Ooievaarspas
Als uw kind dit schooljaar een Ooievaarspas heeft, kunt u
die laten scannen bij de administratie. U krijgt dan € 50,korting op de ouderbijdrage.

Na de herfstvakantie krijgen
alle kinderen, behalve de jongste kleuters,
schaakles.

Ouderbijdrage
In oktober krijgt u via de debiteurenadministratie van de
Stichting Het Rijnlands Lyceum een mail over de vrijwillige
ouderbijdrage. Zoals u weet hebben wij uw bijdrage hard
nodig om het onderwijsaanbod dat we geven in stand te
houden. Hierbij nog een korte toelichting. Van de
rijksoverheid ontvangen wij, op basis van het leerlingaantal,
middelen voor het kunnen geven van onderwijs. De ENMS
heeft ervoor gekozen om meer aan te willen bieden. Onder
meer extra gymonderwijs door een vakleerkracht
gymnastiek, het aanbieden van TeHaTex en schaaklessen,
een zeer goed uitgeruste en ‘bemande’ mediatheek en het
verzorgen van de overblijf. Daarnaast voorziet de
ouderbijdrage ook in het betalen van de kosten voor het
verzorgen van activiteiten en aankopen van zaken in het
kader van feesten. Deze extra voorzieningen zijn alleen
mogelijk als iedereen de ouderbijdrage betaalt.

De directie: Nicoline en Yvonne

BOUWENNIEUWS
Bovenbouw
Op de laatste dag van augustus begon ook in onze regio het
nieuwe schooljaar. De oude groep acht eruit en een nieuwe
groep zes erin. Hiermee was het voor iedereen weer even
spannend. Na een paar kennismakingsspelletjes was het ijs
gebroken en konden we langzaam beginnen met de
verschillende vakken. Voor groep zes zitten hier heel veel
nieuwe vakken tussen. Deze week gaan we beginnen met
het eerste kosmische thema van het jaar: het heelal.

Middenbouw
We begonnen het schooljaar met de 150e ‘verjaardag’ van
Maria Montessori. De afgelopen twee weken hebben wij stil
gestaan bij haar ideeën over het onderwijs. De taakjes
werden uitgelegd, hoe je werkt in de klas en op een kleedje
en wat de rol van de juf is. Veel kinderen wisten al veel
over Maria Montessori en haar onderwijsaanpak, zelfs
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derde groepers, goed om te horen! Het kosmisch thema ‘het
heelal’ wordt deze week geïntroduceerd. Wij zijn het jaar goed
gestart in de middenbouw, alle juffen zijn trots!

Onderbouw
Ook in de onderbouw hebben we aan het begin van het
schooljaar de 150e 'verjaardag' van Maria Montessori gevierd!
Centraal in haar methode staat 'help mij het zelf te doen' en
daarom willen we u graag enkele tips meegeven. Op maandag
hebben we gym, dus dan is het niet alleen handig als
de gymtas meekomt, maar ook dat ervoor gezorgd wordt dat

de kinderen kleren aan hebben diezij zelf gemakkelijk kunnen
wisselen (liever geen maillot of veterschoenen). De
gymschoenen mogen trouwens op school blijven, want de
andere dagen spelen we graag nog een uurtje in het
speellokaal. Staat overal de naam op van uw kind? Vergeet de
lunchtrommel niet (die overigens niet helemaal vol hoeft;
kleuters hebben een kleine buik en twee boterhammen is
vaak genoeg). Nog een laatste tip, geef alsjeblieft
geen Babybel mee; die rode was inspireert namelijk tot
(onuitwisbare!) creatieve explosies in de klas...

'Help mij het zelf te doen' staat bij
Maria Montessori centraal en daarom willen
we u graag enkele tips meegeven.

TEHATEX
Sinds dit schooljaar is de opzet van de tehatex lessen een
beetje gewijzigd. Eén keer per maand geef ik in elke middenen bovenbouwgroep een tekenles aan alle kinderen. Verder
heb ik intekenlijsten gemaakt waarop kinderen zich kunnen
inschrijven voor workshops, waarbij er plaats is
voor vier kinderen uit elke midden- of bovenbouwgroep. We
gaan dan per bouw met zestien kinderen aan de slag. Voor
de onderbouw verandert er niets, elke donderdag en vrijdag
start ik met een onderbouwgroep in het tehatex lokaal.
Op deze manier komen we nog meer tegemoet aan de
keuzevrijheid van onze kinderen. Helaas is het voor ouders
nog niet mogelijk de school in te gaan, vandaar dat ik in de
nieuwsbrief wat werkjes omschrijf en enkele foto’s laat zien
van de resultaten uit de tekenlessen en workshops.

In OB-1 en OB-3 hebben we het gehad over lieveheersbeestjes
en er een kunstwerkje van gemaakt.
Tekenlessen in de groep: MB-1 en MB-3 hebben met
kleurpotlood hun boom getekend op papier, nadat ze eerst als
boom waren gaan staan. MB-2 en MB-4 hebben met wasco
torens getekend naar aanleiding van het schilderij ‘de toren
van Babel’, van Pieter Breughel. In BB-1 en BB-3 leerden de
kinderen het principe van vlechten in een tekening en vulden
ze de tussenvlakjes op met kleine figuurtjes. Al het
vlechtwerk paste aan elkaar zodat het een groot werk
lijkt. In BB-2 en BB-4 hebben ze een spiegeltekening in een
cirkel gemaakt.
Workshops: In de bovenbouw zijn er lavendelzakjes gemaakt
met echte lavendel erin. En in de middenbouw hebben
ze moestuinen in perspectief geschilderd.

Marieke
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SMW
Mijn naam is Maya Ramesar en ik ben de schoolmaatschappelijk werker (SMW) op de ENMS. Ik ben
aanwezig op woensdag van 8.15 tot 11.30 uur. Hier volgt
een korte beschrijving van het SMW. Meer informatie
kunt u vinden op de site www.smw-basisschool.nl.
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders,
kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen
voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met
school, opvoeding of de thuissituatie.

Onze visie is 'meetellen en meedoen': wij vinden dat iedereen
moet kunnen meetellen en meedoen. Ieder kind is belangrijk
en moet alle kansen krijgen zich te ontwikkelen tot een
zelfstandig en tevreden volwassene. Soms heeft een kind of
u als ouder hier ondersteuning bij nodig. Dan kunt u bij mij
terecht.
Bij vragen zoals bijvoorbeeld:
Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw
kind?
Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw
kind?
Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht
nodig hebben?
Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht
kunt?
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen
met de intern begeleider, met de leerkracht van uw kind of
rechtstreeks met mij. De gesprekken zijn vertrouwelijk.
Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming
voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er
zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk
werk.
Maya Ramesar, 06-39431099
E. m.ramesar@smw-basisschool.nl
I. www.smw-basisschool.nl

De schoolmaatschappelijk werker helpt
bij problemen die te maken hebben met
school, opvoeding of de thuissituatie.

MOESTUIN
Door de warmte is de moestuin momenteel een weelderige
tuin. Er staat nog veel in bloei. Goudsbloemen, Oost-Indische
kers, duizendknoop, klaverzuring, moederkruid, de
vlinderstruik, zonnebloemen en de stokroos op het
voorweitje. De afgelopen twee weken heeft de middenbouw
weer met veel plezier in de moestuin van alles geproefd,
geroken en gevoeld. Waar staat ook alweer de bieslook? Kun
je dit eten? Mag ik dit doorslikken? Is er nog venkel? Wat
bloeit er nu en welke insecten zitten daarop? Waarom zitten
de wespen massaal op de bloeiende duizendknoop? Op de
foto is de pyamaschildwants te zien die massaal op de
uitgebloeide peterselie en moederkruid zaten te zonnen.

Anouk
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NIEUWE IB-ER
Mijn naam is Liselore Holt en ik ben 42 jaar.
Al 22 jaar is Ronald mijn partner en we hebben twee
kinderen; Ylan (13 jaar) en Yanou (10 jaar). Sinds de start
van het schooljaar ben ik voor één dag werkzaam op de
ENMS, na de herfstvakantie worden dat er gelukkig drie.
Op dit moment werk ik nog drie dagen als intern
begeleider van de middenbouw op de Annie M.G.
Schmidtschool. Na 20 jaar daar werkzaam te zijn geweest,
ga ik de school waar ik ben ‘opgegroeid’ verlaten. Op de
Annie M.G. Schmidtschool heb ik ruim 14 jaar voor
verschillende groepen gestaan als leerkracht en ben ik
sinds 6 jaar intern begeleider, lid van het MT en
bouwcoördinator. Vlak voor de zomervakantie heb ik de
keuze gemaakt om op de ENMS te gaan werken en vond ik
het belangrijk om op de Annie mijn werkzaamheden
netjes over te dragen aan mijn opvolger.
Ik kijk uit om op de ENMS te gaan werken, nieuwe
collega’s te ontmoeten, kennis te maken met de kinderen,
de onderwijsvorm (Montessori) te leren kennen en
ontdekken, betekenisvol te zijn voor ouders, kinderen en
leerkrachten. Hopelijk ontmoeten we elkaar de komende
maanden ‘ergens’ in of buiten de school.

Liselore

De VMO heeft twee vacatures voor het
bestuur van de vereniging.

VMO
Wat een andere beleving van school is het voor ons, ouders,
als we de school niet meer in kunnen! Het is de laatste tijd
ook stil geweest voor de VMO (Vereniging Montessori
Onderwijs). Even ter herinnering: de Vereniging van ouders
van de ENMS heeft tot doel o.a. het borgen van een
eigentijdse montessori-identiteit op de ENMS, het bijdragen
aan behoud en toepassing van het gedachtegoed van Maria
Montessori en het stimuleren en inspireren tot kwalitatief
goed peuter- en basisonderwijs op de ENMS. Alle ouders van
kinderen op de ENMS zijn automatisch lid.
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Maike Böggemann is sinds een aantal jaren voorzitter en
Michael Blokland is penningmeester. Dit schooljaar zal het
jongste kind van Maike de school verlaten, een goed moment
dus voor een overdracht en hernieuwde inspiratie en
energie voor deze vereniging! Er zijn twee vacatures voor
het bestuur van de vereniging. Spreekt het je aan om een
bijdrage te leveren aan de montessori-identiteit van de
ENMS? Stuur dan een mailtje naar vmo@enms.nl voor een
verdere verkenning.

Maike

NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK
Dit schooljaar staan er weer mooie leesbevorderingsactiviteiten op de agenda. We starten met de Kinderboekenweek
op woensdag 30 september. Ik kan al verklappen dat we naar de openbare bibliotheek gaan voor schrijversbezoeken en
interactieve bibliotheeklessen.
Dit jaar gaat groep 8 Linda Dielemans ontmoeten., schrijfster en archeoloog. Ze heeft meerdere boeken geschreven
waaronder het boek Brons, dat ik tevens de boekenpluim van de maand wil geven voor de bovenbouw. Dit boek vertelt
het betoverende verhaal van brons. Een verhaal vol spannende gebeurtenissen, geheimzinnige plekken en prachtige
voorwerpen van duizenden jaren oud. Je gaat met archeologen mee op onderzoek en ontdekt het grootste mysterie van
de bronstijd: waarom gooiden mensen hun meest waardevolle spullen weg?
Groep 7 mag naar Annejan Mieras. Haar laatste boek is ‘Homme en het noodgeval’ (vlag en wimpel prijs 2020). Een
verhaal vol ongemakken, zelfgemaakte ijzerdieren, gelukskoekjes, poëzie en tekeningen van Linde Faas.
Ik zal in iedere nieuwsbrief dit schooljaar een boekenpluim/leestip van de maand meegeven voor iedere bouw. Het zijn
boeken die we ook in de mediatheek hebben. De kinderen kunnen op school hun gelezen boeken promoten door o.a.
het boek de pluim van de maand sticker te geven. Vorig jaar werden er ook al leuke boekenwrap-ups geschreven. Een
korte samenvatting op een strookje papier waarom het boek zo bijzonder, aangrijpend, leuk etc. is en een ander het ook
moet gaan lezen. Werkt enorm stimulerend. De beste boekpromotie is als een kind zelf een gelezen boek aanbeveelt.
De boekenpluim voor de onderbouw gaat naar ‘Oet:Drap’ een verhaal over holbewoners. Past goed bij het thema van
de Kinderboekenweek. Een razendsnelle en hilarische geschiedenisles aan de hand van spullen. De boekenpluim voor
de middenbouw gaat naar ‘Ontsnapt’ (groep 4/5) theaterlezen over toen. In dit boek staan verhalen en moppen. Over
Romeinse soldaten, over een ontsnapping in een boekenkist, over kinderen die in een fabriek werken, over een
partijtje voetbal tijdens de Tweede Wereldoorlog en nog veel meer. De verhalen zijn soms grappig, soms spannend en
soms ontroerend. En ze gaan allemaal over toen! De 20 verhalen en 10 moppen in dit historische theaterleesboek zijn
los van elkaar te lezen.
We hadden al een paar ‘Borre’ logeerkoffertjes in de mediatheek. Ze werden vooral meegegeven aan de onderbouw. De
knuffel Borre en bijbehorende boekjes worden in de koffer meegegeven voor een logeerweekend om het voorlezen en
samen lezen te bevorderen. Nu hebben we een aantal nieuwe, ‘grotere’ koffers erbij. Zo kunnen we ook boeken
meegeven aan de midden- en bovenbouw om samen ook thuis aan de slag te gaan.
We gaan vanaf nu werken met een digitaal uitleensysteem. Alle kinderen en leerkrachten hebben hun eigen
uitleenpas met code op de mediatheekkaart staan. Er is een extra laptop en scan-apparaat. De kinderen vinden het
enorm leuk om zelf de boeken te scannen. We kunnen nu ook boeken reserveren en veel sneller boeken vinden en
efficiënter zien wie te laat is. En het mediatheek team is ook erg enthousiast!
We hebben voor dit schooljaar nog plek voor één nieuwe hulpouder binnen ons team. Lijkt het je leuk om ons een
dagdeel in de week te ondersteunen, stuur dan een mail naar a.plaetinck@enms.nl.

Astrid
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