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AGENDA
23 april
26 april t/m 7 mei
13 en 14 mei
24 mei
3 juni
4 juni

DIRECTIENIEUWS
V e r s o e p e l i n g e n

Het is bijna vakantie en daar zijn de kinderen allemaal aan
toe. Op school is er de afgelopen periode hard gewerkt.
Tijdens deze vakantie zullen er in Nederland enkele corona
versoepelingen plaatsvinden. Op school blijven vooralsnog
de maatregelen van kracht zoals die nu zijn. Dat betekent
dat we na de vakantie ook nog met bubbels werken. De
enige versoepeling die we zullen aanbrengen, is dat MB-3,
BB-3 en MB-1 vanaf 10 mei niet meer verzamelen op de
schommelwei, maar op de achterwei. Natuurlijk hopen 
wij op korte termijn meer versoepelingen te kunnen
doorvoeren, maar daarvoor is het nu nog te vroeg.
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Koningsspelen
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Tweede Pinksterdag
Nieuwsbrief
Margedag groep 1 t/m 8; Studiedag team

Op elke school worden de komende tijd zelftesten voor
personeel of ondersteuners geleverd. Personeelsleden die dit
willen, kunnen bij zichzelf een preventieve test afnemen. Er is
geen verplichting om dit ook te doen. Kinderen worden door
ons niet getest. Bij klachten blijft een kind thuis en kunt u via
de GGD een kindvriendelijke test aanvragen. Ook deze test is
niet verplicht. 

G y m j u f

Andrea is aan het re-integreren. Gelukkig gaat het stapje
voor stapje beter met haar gezondheid. De afgelopen
weken heeft zij in de klassen met de kinderen gesproken
en de komende tijd is zij gedurende enkele uren per week
aanwezig tijdens de gymlessen. Heel fijn!

S n e l t e s t e n

G r o e p  8

Alle kinderen uit groep acht zijn komend schooljaar
geplaatst op de middelbare school van hun eerste keuze.
Wat fijn dat dit voor iedereen gelukt is. Afgelopen week
hebben ze de IEP eindtoets gemaakt. Vanaf vandaag is
groep 8 gestart met het oefenen voor de musical. Wij
hopen dat er dit jaar weer een echte musical kan worden
opgevoerd. Wij doen hiervoor onze uiterste best. 

Namens het hele team wensen wij iedereen een fijne
vakantie!

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



BOUWENNIEUWS
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Na de vakantie gaan de kleuters aan de slag met

onderzoekend en ontdekkend leren. 

Afgelopen periode hebben de kinderen het onderwerp
zoogdieren van kosmisch afgerond. De kinderen hebben
hiervoor mooie werkjes gemaakt. Nu zijn we begonnen met
het nieuwe thema: de Tweede Wereldoorlog. De kinderen
vinden het erg interessant, maar ze vinden het soms ook wel
een beetje heftig wat er allemaal is gebeurd. We kijken in de
klassen '13 in de oorlog' en de kinderen maken
verwerkingen bij dit onderwerp. 

Groep 8 is onder begeleiding van Froukje begonnen met de
musical. Altijd weer een hele leuke, maar ook spannende
periode voor groep 8. Ook heeft groep 8 deze week de IEP-
eindtoets gemaakt. 

De kinderen en wij kijken uit naar een welverdiende
meivakantie. Ze hebben de afgelopen weken allemaal hard
gewerkt en wij zijn trots op ze!

B o v e n b o u w M i d d e n b o u w

Deze week was het de laatste week van het thema
zoogdieren. Er zijn mooie muurkranten gemaakt en
presentaties gehouden voor de klas, compleet met quiz en
prijsjes. De kinderen hebben echt hun best gedaan en weer
veel geleerd, ook van het samenwerken.

De afgelopen tijd hebben we veel aandacht besteed aan het
klokkijken en de tafels. Er zijn veel bewijswerkjes gemaakt.
De kinderen laten zien dat ze de betreffende tafel kennen
aan de hand van een werkje. Het is fijn als er thuis ook
wordt geoefend met het klokkijken en de tafels.

Anouk heeft in de tuin alle voorjaarsbloemen laten zien en
ze hebben samen nieuwe plantjes gezaaid. Zo fijn met de
lente in de lucht, we worden er allemaal bij van!

O n d e r b o u w

De afgelopen weken zijn de kleuters bezig geweest met
verschillende werkjes die te maken hebben met de lente.
Het viel niet altijd mee om het voorjaarsgevoel te krijgen,
terwijl het buiten koud was en het soms zelfs hagelde! 

Deze week is de stemming vol van de naderende
Koningsdag. De letter van de week is natuurlijk de -k- en
iedereen is druk in de weer om kronen te knutselen. 

De oudste kleuters gaan op bezoek bij de andere
onderbouwgroepen. We merken, dat dit voor sommige
kleuters best spannend is. Heel leuk om te zien, dat er
nieuwe contacten worden gelegd. Wellicht komen ze
elkaar straks ook weer tegen in de middenbouw en helpt
het om al wat meer kinderen een beetje beter te leren
kennen. 

Na de vakantie gaan de kleuters aan de slag met
onderzoekend en ontdekkend leren. 

Voor nu wensen wij iedereen alvast een fijne en zonnige
meivakantie toe!

GYM
V a l l e n  i s  o o k  e e n  s p o r t  

In de gymles zijn de klassen van de middenbouw in de
afgelopen periode bezig geweest met valvaardigheden. De
kinderen hebben leren afslaan in verschillende richtingen
en geleerd wat ze kunnen doen om het hoofd en gezicht te
beschermen. Bij een groot deel van de leerlingen van 
MB-3 en MB-4 is gemeten hoe de valvaardigheden zijn
gevorderd. De resultaten moeten nog verwerkt worden,
maar alle leerlingen hebben het onwijs goed gedaan en
hebben een valdiploma gekregen!

K o n i n g s s p e l e n

Yes, op vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen! De
organisatie van deze feestelijke sportdag is aangepast naar
de huidige situatie. De midden- en bovenbouwgroepen
kunnen op deze manier met de eigen klas toch twee uur
lang lekker sporten op de velden. Niet vergeten die dag:
gymkleding en goede gymschoenen voor buiten! Een
oranje outfit is natuurlijk ook superleuk! 

P a u l i e n



Het thema van deze maand is combinatieteelt, in navolging 
van ‘s lands grootste kruidenier met de moestuinmaatjes.
Combinatieteelt (ook wel mengcultuur, polycultuur,
gewascombinaties of mixed cropping genoemd) wil zeggen dat je
verschillende gewassen vlak naast elkaar of door elkaar teelt. Zo
probeer je te profiteren van de gunstige invloed die verschillende
gewassen op elkaar hebben. 

Meestal gaat dat om bloemen of kruiden die je naast de groente
zet. Dille of salie bij koolgewassen, Oost-Indische kers of
bonenkruid bij bonen, basilicum of peterselie bij tomaat.
Koriander bevordert de groei van bijna alle andere planten. 
Soms gaat het om groente die je naast elkaar zet: peen en ui
bijvoorbeeld. 

Vaak zijn de goede buren in de tuin ook lekker samen in de pan!
Kinderen leren ook welke gewassen niet graag naast elkaar staan:
venkel ruikt sterk en bij sommige planten remt dat de groei. 
Geen koolgewassen bij de aardbei, geen zonnebloemen bij de
aardappels.
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Ik heb veel zin om dit jaar elke maandag

muziekles te geven op de ENMS!

MUZIEKDOCENT
Mijn naam is Niels Budel en ik ben 25 jaar oud. Sinds april
ben ik met veel plezier werkzaam op de ENMS als
muziekdocent. Vorig jaar heb ik mijn studie Docent
Muziek afgerond op het Rotterdams Conservatorium
Codarts. Hier was mijn hoofdinstrument basgitaar en
hiernaast speel ik gitaar, drums, piano, ukelele en zing ik. 
Ik ben de afgelopen drie jaar werkzaam geweest op veel
verschillende basisscholen in de Randstad. Naast docent
ben ik muzikant bij kindervoorstellingen, speel ik basgitaar
in een band en houd ik erg van koken. Ik heb veel zin om
dit jaar elke maandag muziekles te geven op de ENMS!

VAKANTIES 2021-2022
De schoolvakanties voor het nieuwe schooljaar zijn 
bekend en kunt u terugvinden op onze website, zie

https://www.enms.nl/informatie-voor-

ouders/jaarkalender/. 

VAKANTIEPASCLUB
In de meivakantie zijn er met de VakantiepasClub weer
allerlei leuke en leerzame activiteiten te doen. Gratis of met

korting. Aanmelden kan via www.vakantiepas.nl. 

MOESTUIN

A n o u k

VAKANTIEPROJECT
Tijdens de eerste drie weken van de Haagse zomervakantie
organiseert de Stichting JVA (Jeugd Vakantie Aktiviteiten)
elk jaar op Duinrell een vakantieproject voor de Haagse
basisschoolkinderen van 4 t/m 13 jaar. Op Duinrell volgen
de kinderen in leeftijdsgroepen een leuk dagprogramma.
Naast algemene activiteiten zoals handvaardigheid, toneel,
muziek, sport en spel worden er ook speciale activiteiten
georganiseerd. 

De inschrijving is nu geopend, zie voor meer info

www.jvadenhaag.nl. 

https://www.enms.nl/informatie-voor-ouders/jaarkalender/
http://www.vakantiepas.nl/
http://www.jvadenhaag.nl/

