
NIEUWSBRIEF
N o v e m b e r  2 0 2 0

AGENDA
 16 t/m 20 november
20 november
26 november
27 november
4 december
10 december
10 december

DIRECTIENIEUWS
B e d a n k t

Vanuit het team en de directie willen wij u hartelijk
bedanken voor het vertrouwen in ons. In deze moeilijke tijd,
waarin wij elkaar nauwelijks spreken, tonen jullie heel veel
begrip. Wij voelen ons zeer gesteund. Vragen kunt u mailen

naar n.vginkel@enms.nl en y.schuller@enms.nl.
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Verslagweek (oudergesprekken telefonisch)
Voorstelling OB-1, MB-1, BB-1 (zonder ouders)
Info VO ouders groep 8
Margedag groep 1 t/m 8 / Studiedag team
Sinterklaasviering
VO adviesgesprekken groep 8
Nieuwsbrief

Vanaf maandag 16 november staan de oudergesprekken
gepland. In verband met corona worden de gesprekken
telefonisch gevoerd. U krijgt van de leerkracht van uw kind
een overzicht wanneer u die week gebeld wordt. De
gesprekken duren 10 minuten. Wilt u ervoor zorgen dat u op
de aangegeven tijd bereikbaar bent?

B a l a n s  i n  B e w e g e n

Begin november hebben wij samen met Liselore, de intern
begeleider, een gesprek gevoerd met Janneke Jonker en
Elise Kramer. Elise is de oprichter van Balans in Bewegen,
een praktijk voor (kinder)oefentherapie. Al ruim 10 jaar zet
de praktijk zich in om kinderen in Den Haag de beste zorg
te geven op het gebied van bewegen. Kinderen met
motorische problemen, kunnen op dinsdagmorgen op
school worden behandeld. Verderop in de nieuwsbrief
vindt u alle informatie over hun werkwijze en hoe uw kind
kan worden aangemeld.

O u d e r b i j d r a g e

Onlangs heeft u via de debiteurenadministratie van het
Rijnlands het betaalverzoek ontvangen voor de ouderbijdrage
van dit schooljaar. Wij willen alle ouders verzoeken de
bijdrage te betalen of contact met ons op te nemen als dit door
omstandigheden niet lukt. Wij hebben in het verleden
gekozen voor één totaalbedrag waaruit veel extra activiteiten
worden betaald. Van de 'vrijwillige' ouderbijdrage worden
onder meer de kosten betaald van de overblijf, techniek,
schaaklessen, tehatex en tuinlessen. Kijkt u nog even na of u
inmiddels betaald heeft, dan blijven wij met elkaar plannen
maken om veel extra’s voor uw kind te realiseren.

O u d e r g e s p r e k k e n



BOUWENNIEUWS
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Van 16 t/m 20 november zijn de

oudergesprekken. Wegens corona doen we het

deze keer telefonisch.

In de bovenbouw werken de kinderen aan het thema 
‘Het leven op aarde’, waarbij de mens centraal staat. 
We behandelen onderwerpen zoals de eerste mens, de
evolutie van de mens, het menselijk lichaam en we maken
ook uitstapjes naar bijvoorbeeld grotschilderingen. De
kinderen kunnen foto’s maken van hun werkjes en deze 
op Bordfolio plaatsen. 
 
De kinderen hebben ondertussen ook allemaal hun eerste
schaakles met de hele groep gekregen. De lessen, die 1 keer 
in de 2 weken op vrijdag worden gegeven, zijn heel goed
ontvangen door de kinderen. Ook heeft een deel van de
bovenbouw al een start gemaakt met de lessen van de
Young Engineers. We zitten nu midden in de week van de
mediawijsheid. Iedere dag spelen we met de klas het spel van
Mediamasters. De kinderen leren via vragen, teksten en
filmpjes hoe ze veilig kunnen omgaan met de verschillende
sociale media. Zouden jullie thuis ook aandacht willen
besteden aan het telefoongedrag van jullie kinderen? Dank!

Graag brengen wij ons luizenbeleid nog een keer onder 
de aandacht. Na een vakantieperiode is er altijd kans 
op hoofdluis. Wij zijn afgestapt van het fenomeen
‘luizenpluizen op school’. Het is de verantwoordelijkheid 
van elke ouder om erop te letten of uw kind hoofdluis 
heeft. Er is voldoende informatie te vinden op

https://www.rivm.nl/hoofdluis. Mocht u bij uw kind
hoofdluis ontdekken, dan stellen wij het zeer op prijs als u 
dit bij ons meldt en de behandeling start. Uiteraard geven
wij het aan u door als er hoofdluis is gesignaleerd in een
groep. Mochten wij bij uw kind hoofdluis ontdekken, dan
nemen we contact met u op.

voor gekozen om het thema vervoersmiddelen centraal te
stellen. Tijdens de drie weken dat Sint in het land is, wordt 
er gewerkt aan dit thema in de onder- en middenbouw.
De bovenbouw gaat surprises voor elkaar maken met een
bijpassend gedicht.

D e  d i r e c t i e :  N i c o l i n e  e n  Y v o n n e

B o v e n b o u w

H o o f d l u i s

S i n t e r k l a a s

Zou Sint met de boot aankomen of met een ander
vervoersmiddel, komen de pieten apart aan of samen met de
Sint. Hoe brengen ze dit jaar de pakjes rond, want de pieten
moeten ook afstand van elkaar houden. Kortom, veel
onduidelijkheden over het vervoer. Wij hebben er daarom 

M i d d e n b o u w

pionnen. Eenmaal in de twee weken krijgen de kinderen een
nieuw schaakstuk aangeleerd. Superleuk om te zien hoe
enthousiast iedereen aan de slag gaat. De groepslessen van
Marieke (tehatex) worden met net zoveel enthousiasme
ontvangen, er worden prachtige tekeningen gemaakt.
 
Met kosmisch zijn de kinderen een tijdlijn werkje
aan het maken van de evolutie van de mens. De tijdlijnen
zijn gemaakt aan de hand van de kosmische vertelling, het
ontstaan van het leven op aarde: de mens. Deze vertellingen
van het leven op aarde worden altijd verteld met het zwarte
tijdlint. Hierop is heel mooi te zien hoe kort de mensheid pas
bestaat. De komende tijd hebben we het over het menselijk
lichaam.

V e r k e e r s s i t u a t i e

Wij willen nogmaals uw aandacht vragen om rekening te
houden met de verkeerssituatie rondom het halen en
brengen. Als u met de auto komt, parkeert u deze dan op een
parkeerplaats, zo blijft het oversteken overzichtelijk.

Afgelopen woensdag hebben Leonie en Fleur alle attenties
van de kinderen, ouders en team naar Andrea gebracht. Dat
werd erg door haar gewaardeerd. Heel veel dank voor alle
warme reacties en uw medeleven.

A n d r e a

Ook in de middenbouw zijn we gestart met schaaklessen,
alle kinderen hebben hun eerste potje gespeeld met de

O n d e r b o u w

Nu de coronamaatregelen door de overheid zijn aangescherpt,
graag uw aandacht voor het volgende. We willen u vragen
het ‘kiss and ride’ principe na te leven tijdens het halen en
brengen van de kinderen. We zien nog te vaak dat ouders
voor de school blijven staan om de kinderen tot ze binnen zijn
uit te zwaaien of dat ouders staan bij te kletsen met andere
ouders en speelafspraken staan te maken. Dat gebeurt op onze
stoep, maar ook aan de overkant van de school. Onze school
kent een hoop mantelzorgers of mensen die in de risicogroep
vallen en die brengen we onnodig in gevaar door te lang bij
school te blijven staan. Bij voorbaat dank voor uw begrip.



Het is weer herfst en dat is een inspiratiebron voor creatieve onderwerpen! In OB-1 en OB-3 werden kunstwerkjes gemaakt met
bladeren, wasco en ecoline. Van klei hebben de kinderen uit OB-2 eekhoorns gemaakt met een ‘echte’ staart van nep bont. 
In OB-4 werden spinnenwebben gemaakt op papier, met wasco, ecoline en zilverpapier. 
 

Tekenlessen in de groep: 
De kinderen uit MB-1 en MB-4 maakten kennis met het sprookje van de Bremer stadsmuzikanten. Naar aanleiding van dit verhaal
tekenden ze met wasco de vier dieren uit het verhaal op A3 papier. In MB-2 en MB-3 tekenden de kinderen een vogelverschrikker
met alles erop en eraan met kleur-potlood. Ook de omgeving, zoals de lucht, kreeg aandacht. 
 

Workshops: 
In de middenbouw konden kinderen takkenmannetjes en boswezentjes maken met stokjes en andere natuurlijke materialen. 
Op twee gekruiste takjes werd met wol een ‘God’s eye’ geweven. Ongelofelijk hoe goed en geconcentreerd dit vaak ging!  In de
komende periode komt de bovenbouw weer aan bod met tekenlessen en workshops hout. Daarover meer in de volgende
nieuwsbrief. Bedankt voor de sokken die ik inmiddels heb gekregen.

Mijn naam is Paulien Barendrecht en ik ben 26 jaar. Ik verzorg sinds kort op dinsdag en
vrijdag de gymlessen op de ENMS, als tijdelijke vervanging voor Andrea. Voor mij geen
onbekend terrein, ik heb vroeger zelf ook op de ENMS gezeten, dus onwijs leuk om hier
weer terug te zijn. Ik woon in Den Haag, vlakbij de Fred, samen met twee gezellige
huisgenootjes. Naast het lesgeven op school ben ik dit jaar bezig met afstuderen aan de
HALO. Ook sport ik veel: ik heb 20 jaar gehandbald bij HV Hellas (naast school), maar
heb een paar jaar geleden de overstap naar HV Quintus gemaakt, om op hoger niveau te
kunnen spelen.
 
Ik heb het heel erg naar mijn zin op de ENMS. Eerst was het even wennen om kinderen
in de les te hebben met verschillende leeftijden. Hierdoor zijn er op motorisch vlak en in
de beleving soms ook verschillen. Maar wat helpt iedereen elkaar goed en wat werken
ze goed samen. Dat maakt het niet alleen leuk om met de kinderen te sporten, maar zorgt
ook voor een heel gezellige sfeer!
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TEHATEX 

M a r i e k e

Wat helpt iedereen elkaar goed tijdens de

gymles en wat werken ze goed samen. Dat zorgt

voor een gezellige sfeer!

EVEN VOORSTELLEN



Boekenpluim voor de onderbouw:  
Waar blijft de herfst door Sanne Miltenburg
Beschrijving: Konijn en Egel zijn beste vriendjes. Egel gaat elk jaar in winterslaap, zodra het eerste rode
herfstblad valt. Maar Konijn wil zijn vriend niet missen. Kan hij de blaadjes en de herfst niet gewoon
verstoppen? Een vrolijk verhaal over vriendschap in de herfst. Vanaf 4 jaar.

Boekenpluim voor de middenbouw: 
Blitz – De gouden poort is het zesde deel in de succesvolle AVI-serie van Rian Visser
Beschrijving: Ruimtewezen Blitz dacht altijd dat hij de enige van zijn soort was, maar opeens landt er een
soortgenoot op zijn bol: Blitzi. Ze komt uit het sterrenstelsel Blitzem, dat te bereiken is via een
mysterieuze gouden poort. Blitzi wil graag terug naar Blitzem, maar ze kan de poort niet meer vinden.
Samen met Blitz en Priet gaat ze op zoek, en hun aardse vrienden Rob en Moes helpen ook een handje
mee. Dan moet Blitz een keuze maken: gaat hij ook terug naar Blitzem, of blijft hij op zijn eigen bol Nul?
Een spannend verhaal voor beginnende lezers, met de nodige grappen en ook een ontroerend einde.

Boekenpluim voor de bovenbouw:  
Borealis door Marloes Morshuis
Beschrijving: In Borealis wordt de Nederlandse Joppe ontvoerd. Hij is niet de enige. Van elk land ter
wereld wordt een kind naar een geheime locatie in Alaska gebracht. Daar worden zij samen opgeleid om
een dreigende klimaatramp te overleven. Maar… willen zij dit wel? En zijn de volwassenen die dit project
leiden wel te vertrouwen? Borealis is niet alleen een spannende ‘pageturner’, maar het boek zet ook aan
tot nadenken en discussiëren over klimaatverandering. 

MOESTUIN
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Het is belangrijk dat leerlingen mediawijs zijn 
en dat ze alle vaardigheden beheersen om in de digitale

wereld goed te functioneren.

Afgelopen weken hebben we met de bovenbouw in de
schoolkeuken appelmoes en apelcompote gemaakt. Van
verse appels uit de volkstuin van de tuinjuf. Schillen is
nog best moeilijk, dan in stukken snijden en het klokhuis
eruit halen. In een pan met een beetje water en koken
maar. Appelmoes in twee varianten: zonder suiker en met
een scheutje vlierbloesemsiroop. Al snel rook de hele
school naar appelmoes. Smullen maar! Die siroop hebben
sommige kinderen ook als limonade gedronken. Niet alle
kinderen vonden dat even lekker.

A n o u k

NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK
Afgelopen week zijn we gestart met de week van de mediawijsheid. De bovenbouw doet mee met de landelijke wedstrijd
mediamasters. Een serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media. Voor midden- en bovenbouw is de achtdelige
serie ‘Lees je digiwijs’ aangeschaft. Digitale geletterdheid is in onze maatschappij niet meer weg te denken. Zeker nu we met z'n
allen veel digitaal communiceren in deze coronatijd. Het is heel belangrijk dat leerlingen mediawijs zijn en dat ze  alle
vaardigheden beheersen om in de  digitale wereld goed te functioneren.

Deze week zijn we eindelijk weer eens in de moestuin
geweest. Weer even genieten van lekkere kruiden,
bloemen en bijen (!). Het was 16 graden! Uitzonderlijk voor
deze tijd van het jaar. Gelukkig staan er nog wat bloemen
te bloeien en hebben de bijen dus nog wat eten. De
komende weken maken we met een deel van de klas de
herbariums af.

A s t r i d



Vanzelfsprekend wordt er bij ons op school aandacht besteed aan bewegen en de motorische ontwikkeling. Soms is
hierbij extra ondersteuning nodig. Zoals al onder directienieuws genoemd, starten wij dit schooljaar een samenwerking
met de praktijk Balans in Bewegen. Dit is een praktijk voor (kinder) oefentherapie. 
 
De (kinder) oefentherapeut behandelt kinderen met een motorisch probleem/achterstand of op het gebied van
sensorische informatieverwerking (sensitiviteit). Bijvoorbeeld kinderen die veel vallen, bang zijn in de gymles, onhandig
zijn, houterig bewegen of problemen hebben met zelfredzaamheid of  fijne motoriek zoals tekenen/knippen/schrijven.
Door hier spelenderwijs extra ondersteuning in te bieden, kan de algehele ontwikkeling van het kind verbeteren. De
motoriek is een belangrijke voorwaarde om tot leren, sociaal contact en zelfredzaamheid te komen. 
 
In de werkwijze staat het kind én plezier centraal. De behandelingen worden spelenderwijs gegeven. Daarnaast wordt er
veel waarde gehecht aan de samenwerking met leerkrachten én ouderbetrokkenheid om met elkaar kinderen het
steuntje in de rug te geven die ze verdienen als de ontwikkeling niet vanzelf gaat.
 

Waarom binnen school?
Er is een kortere lijn met de leerkracht, waardoor het geleerde binnen school vaak makkelijker toegepast kan worden in
de klas. Daarnaast kunnen leerkrachten en ouders altijd bij de therapeut terecht met vragen. Balans in Bewegen helpt om
de kennis over motorische en sensorische ontwikkeling binnen de school nog verder te vergroten. 
 
Als de leerkracht het vermoeden heeft dat uw kind motorische problemen heeft zal hij/zij contact met u opnemen. 
U kunt ook zelf, in overleg met de leerkracht, uw kind aanmelden voor therapie. Vanzelfsprekend kan uw kind ook bij
een andere praktijk behandeld worden, er is uiteraard geen enkele verplichting om gebruik te maken van therapie
binnen Balans in Bewegen.

De therapeuten

Janneke Jonker werkt sinds 2007 als kinderoefentherapeut en sensorische
informatieverwerkingstherapeut. Ze brengt graag plezier in bewegen en
leren voor alle kinderen, hierbij gebruikt ze haar positieve energie, kennis en
kunde én sportiviteit. In haar vrije tijd is ze veel op het strand te vinden voor
beachvolleybal en (kite)surfen.

Milan Absil werkt sinds 2020 als oefentherapeut en volgt de master 
 kinderfysiotherapie. Hij vindt het  ontzettend leuk om spelenderwijs met de
kinderen aan de slag te gaan en gebruikt hierbij zijn up to date kennis vanuit de
opleiding. In zijn vrije tijd speelt hij fanatiek hockey in Delft, waar hij ook woont.

Aanwezig
Zij zijn op dinsdagen aanwezig op de ENMS. Daarnaast zijn ze elke werkdag
aanwezig op hun  praktijklocatie Scheveningseweg 72/Regentesseplein 14.

Verzekering
Kinderoefentherapie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit het
basispakket waarbij er voor kinderen onder de 18 jaar geen eigen risico geldt.

Heeft u vragen?
Neem contact op met de leerkracht, intern begeleider of met

Janneke: janneke@balansinbewegen.com of 06-11608788
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OEFENTHERAPIE OP SCHOOL


