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AGENDA
 4 juni
11 juni
17 juni
21 t/m 25 juni
28 juni t/m 2 juli
8 juli 
12 juli
14 juli
15 juli
16 juli
19 juli t/m 27 augustus

DIRECTIENIEUWS
N i e u w  m e u b i l a i r

Met veel plezier kunnen wij melden dat wij komend
schooljaar nieuw meubilair krijgen in alle klassen! Alle
kinderen krijgen nieuwe tafels en stoelen. Wat zal het er
straks allemaal mooi en fris uit zien. Wij verheugen ons erop!
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Margedag groep 1 t/m 8; Studiedag team
Juffendag OB/MB/BB
Info groepsindeling en formatie 2021-2022 
Verslagweek (facultatief)
Kampweek groep 7 en 8 op de ENMS
Nieuwsbrief
Presentatie eindwerk groep 8
Afscheid oudste kleuters
Musical 
Laatste schooldag; 12 uur vrij 
Zomervakantie

Langzaam maar zeker komen wij met elkaar op een punt dat
er versoepelingen mogelijk zijn. Steeds meer teamleden
hebben hun vaccinatie gehad of krijgen ‘m binnenkort.
Vrijwilligers in de mediatheek en de tuin zijn welkom als zij
gevaccineerd zijn of van te voren een zelftest afnemen (deze
zijn bij ons gratis verkrijgbaar). Kinderen mogen vanaf
volgende week weer de klassen rond als ze jarig zijn. Binnen
in de school is op de gangen een mondkapje verplicht voor
volwassenen. Laten wij er met elkaar voor zorgen dat wij
buiten en binnen voldoende afstand blijven houden. Ook als u
uw kind komt brengen en halen.

J u f f e n d a g

Voor alle kinderen vieren wij op 11 juni juffendag (en
meesterdag natuurlijk!). Per klas/bouw zullen wij binnen
de mogelijkheden een leuke dag organiseren. Een cadeautje
is niet nodig. Voorop staat dat wij er met elkaar een
gezellige dag van maken.  

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



BOUWENNIEUWS
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Komend schooljaar krijgen we nieuw meubilair

in alle klassen!

De laatste loodjes van het schooljaar zijn aangebroken.
Groep 8 is bezig met het oefenen van hun musical en het
maken van hun eindwerk. We zien het ene na het andere
mooie eindwerk van groep 8 voorbij komen. Groep 6 en 7
bereiden zich voor op de IEP toets. Ook zijn we na de
meivakantie begonnen met het kosmische thema
muziekgeschiedenis. Het is heel leuk dat kinderen met
muziek van hun ouders of van nog langer geleden aan
komen!

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

K a m p w e e k  g r o e p  7  e n  8

Al geruime tijd worden wij veel gemaild en gebeld door
ouders die hun kind bij ons op school willen hebben. De
wachtlijst is op dit moment overvol. Komend schooljaar
kunnen wij slechts enkele kinderen van de wachtlijst
plaatsen, want anders worden de klassen te groot. Fijn dat er
veel ouders zijn die voor de ENMS willen kiezen. Ook fijn om
regelmatig te horen dat veel ouders onze school bij andere
ouders aanbevelen.

M i d d e n b o u w

W a c h t l i j s t

Deze week zijn wij geïnformeerd dat de werkweek in
Wilhelminaoord voor groep 7 en 8 definitief niet door kan
gaan. Dat vinden wij enorm jammer voor de kinderen en
daarom zullen wij de geplande week (28 juni t/m 2 juli) een
leuk programma op en rond school voor groep 7 en 8
organiseren. Wij hebben hiervoor al veel leuke ideeën en de
desbetreffende ouders en kinderen krijgen zo snel mogelijk
meer informatie van ons. 

Het team werkt op dit ogenblik aan de groepsindeling voor
het nieuwe schooljaar. Dit is een intensief proces waarbij wij
allen betrokken zijn en de indeling van de groepen komt met
veel zorg tot stand. Op 17 juni zullen wij u per mail
informeren over de groepsindeling en de formatie van het
nieuwe schooljaar. 

De afgelopen weken zijn wij bezig geweest met het
indianenthema. We leren veel over het leven van de
indiaan. Zij hebben veel respect voor de natuur, daar
kunnen wij nog veel van leren! De schaaklessen van dit
schooljaar hebben wij succesvol afgesloten met een klein
schaaktoernooitje. Met dit mooie weer spelen we veel
buiten. En zijn we vol goede moed aan de IEP periode
begonnen.

E i n d / b e g i n f e e s t

Het eindfeest gaat dit jaar helaas niet door. Als blijkt dat de
versoepelingen dusdanig zijn dat wij weer een feest mogen
organiseren, dan willen wij inzetten op een beginfeest. 

S c h o o l t i j d e n

Op dit moment kunnen wij nog geen definitieve beslissing
nemen over hoe de schooltijden er volgend jaar uitzien. Wij
hopen voor de zomervakantie met een plan te komen.

G r o e p s i n d e l i n g

O n d e r b o u w

Wat genieten we met elkaar van het mooie weer! Waar we
ook van genieten, zijn de muzieklessen op maandag van 

meester Niels. In zijn lessen worden nieuwe liedjes
ingestudeerd en worden bewegingsspelen gedaan op
muziek. Deze maand zijn de Big Builder lessen gestart. In het
speellokaal construeren de kinderen in tweetallen figuren
met K'nex. Het is verrassend om te zien met hoeveel
enthousiasme hieraan wordt gewerkt en ook hoe goed de
soms best ingewikkelde figuren door onze jongste kleuters
wordt opgepakt. De kinderen krijgen in deze periode ook
tuinlessen. Juf Anouk leert ze daar allerlei
wetenswaardigheden over alles dat groeit en bloeit. 

Met name aan het eind van het schooljaar bereiden we onze
oudste kleuters voor op de overgang naar groep drie. In
verband met de corona maatregelen is het (nog) niet mogelijk
om zomaar andere groepen te bezoeken. Binnen de
onderbouw is dat natuurlijk geen probleem. Geregeld gaan
onze oudsten dan ook een dag of dagdeel op bezoek bij een
andere onderbouwgroep. 
Natuurlijk kennen de kinderen elkaar allemaal wel van het
buitenspelen. In een andere klas, in een werksituatie, leer je
elkaar toch op een andere manier kennen. Door op deze
manier te wennen aan een nieuwe omgeving kunnen we er
toch voor zorgen dat de overgang naar de middenbouw zo
soepel mogelijk gaat verlopen.
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Er ontstaan mooie verhalen als je kleuters de

ruimte geeft om zelf ontdekkend bezig te zijn

met materiaal!

Voor het eerst in hele lange tijd zijn we weer met de onderbouw in de
moestuin geweest. En dan niet in de ‘grote’ moestuin, maar in de
minimoestuin in het voormalige kippenhok, op het achterweitje. Er
staat groene sla, andijvie, aardbeiplantjes, peterselie, knolselderij,
bieslook, paksoi. Sommige plantjes worden opgegeten. Alleen niet door
de kinderen, maar door naaktslakken! Er zat er een bovenop de rode
sla. Hij had hem helemaal opgegeten. Toen zijn we slakken gaan rapen.
Die hebben we maar even ergens anders neergezet. De meeste
bloembollen zijn nu wel uitgebloeid. Daarom hebben we ook weer
bloemen gezaaid voor de bijen en vlinders. We hebben ook een
onderzoekje gedaan naar beestjes die in dode boomstammen zitten
onder de schors: mieren, pissebedden en een duizendpoot. Op de foto
het leliehaantje. Die zat op het hek van de moestuin. Ik denk dat hij een
beetje verdwaald was, want we hebben geen lelies in de moestuin.

TEHATEX

Het is mooi om te zien wat voor
verhalen er ontstaan als je kleuters de
ruimte geeft om zelf ontdekkend bezig
te zijn met materiaal. Ik weet nu dat dit
kleiwerk een parkeergarage is met een
tunnel. De kinderen uit OB-3 hebben er
met veel concentratie aan gewerkt! 

In de middenbouw wordt gewerkt
aan een project rond indianen. 
De kinderen uit MB-2 hebben
ruimtelijke tipi’s gemaakt en deze 
in een passende omgeving gezet.

M a r i e k e

‘Sporenonderzoek’ stond centraal 
bij een les aan BB-1. Met allerlei
verschillende materialen zoals
tandenborstels, stempels, stokjes 
en markers hebben de kinderen
‘sporen’ gemaakt met zwarte verf 
op wit papier van 10x10 cm. Daarna
maakten ze hier nog een werkstuk
van en de restjes werden als een
collage in een sporenboekje
verwerkt. 

MOESTUIN

A n o u k



Boekenpluim voor de onderbouw:  
Beleef samen met Fien en Teun de vrolijkste avonturen op de boerderij! Ga met Teun op
zoek naar de chocolade koe, pluk met Fien appeltjes voor de appelmoes en ontdek wie de
gaatjes maken in de kaas. 

Fien en Teun zijn twee vrolijke kinderen. Samen met hun vriendjes Sebastiaan het varken,
Rosa de koe en Pim de hond wonen ze op de boerderij, waar ze van alles beleven met de
dieren in de natuur.

Ontmoet Fien en Teun in het echt bij Avonturenboerderij Molenwaard!

Boekenpluim voor de middenbouw: 
Dievenschool is een spannende serie voor kinderen van 7-9 jaar op AVI M4. 
Dievenschool is het eerste boek uit de serie. 
Dievenschool op vrije voeten is deel 2.
Onlangs is ook deel 3 Terug naar dievenschool verschenen. 

Boekenpluim voor de bovenbouw:  
De magische apotheek is een spannende serie om zelf te lezen vanaf 9 jaar, maar ook
fantastisch om voor te lezen. 

Lucie, haar buurjongen Mats en haar broertje Benno hebben een groot geheim: een
magische apotheek in hun nieuwe huis! Hier worden magische geurtjes gebrouwen waarin
enorme krachten schuilen. En zij hebben de opdracht gekregen om de apotheek te beheren. 

Je kent ze wel, van die boeken waarvan je na het lezen denkt ‘Geef me er nog zo één’ of ‘Had ik het nog maar
niet uit’. Dan is het heerlijk om te ontdekken dat de schrijver een aantal vervolgdelen heeft geschreven. Je
kan dan doorlezen en ontdekken hoe het verdergaat met de hoofdpersoon. Het lezen van boekenseries is
zeker aan te bevelen. Het kiezen van een (volgend) boek is bovendien iets wat kinderen ook nog moeten
leren. Lekker kunnen doorlezen is dan een uitkomst. Het stimuleert het plezier in lezen en dus de
leesontwikkeling. 

Er zijn kinderboekenseries voor alle leeftijden. Denk maar aan de prentenboeken over Kikker van Max
Velthuijs, de boeken voor beginnende lezers van Rian Visser, Dolfje Weerwolfje, Dummie de Mummie, de
zeven delen van Harry Potter. Heel verschillend qua onderwerp, belevingsniveau en doelgroep, maar wel
allemaal boeken die vertellen over dezelfde personen. Het worden oude bekenden waarvan je op aan kunt.
En herlezen is helemaal niet erg (ook niet voor de tiende keer!). 
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Het lezen van boekenseries stimuleert
het plezier in lezen en dus de

leesontwikkeling!

NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK

A s t r i d


