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AGENDA
 12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli
19 juli t/m 27 augustus
30 augustus

DIRECTIENIEUWS
B e d a n k t

Het schooljaar zit er bijna op. We hebben dit jaar van alles
met elkaar meegemaakt. Wederom een langdurige lockdown
en veel corona maatregelen. Steeds konden wij rekenen op
veel begrip. Hiervoor willen wij jullie hartelijk bedanken. 
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Presentatie eindwerk groep 8
Groep 8 vrij 
Afscheid groep 2 en 5 en uitzwaaien groep 8
Musical 
Laatste schooldag; 12 uur vrij (groep 8 hele dag vrij)
Zomervakantie
Eerste schooldag nieuwe schooljaar

Na het bericht dat de kampweek in Wilhelminaoord niet door
kon gaan, is er door het hele team samengewerkt om de
kinderen rondom de school toch een leuke week te geven.
Wat was het fijn dat er weer wat kan en dat de kinderen zelfs
een nachtje konden slapen. Verderop in deze nieuwsbrief
vindt u een uitgebreid verslag van twee bovenbouw
kinderen. 

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

Eerder werd al bekend dat in het nieuwe schooljaar de
oude schooltijden terugkeren. Het hek gaat open om 8.15
uur, de schooldag begint om 8.30 uur en eindigt om 14.45
uur. Op woensdag eindigt de schooldag om 12.15 uur.

K a m p w e e k

I n t e r n e  v e r h u i z i n g

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een interne
verhuizing. Met veel energie werkt het team samen om de
voorbereide omgeving vorm te geven. 

G r o e p  8

Langzamerhand komt nu toch echt het einde van de
schooltijd van groep acht in zicht. Op woensdag 14 juli nemen
wij in de ochtend op school afscheid van de kinderen. Wij
zullen ze aan het eind van de ochtend toezingen en
uitzwaaien. Op donderdag 15 juli volgt er dan nog de musical
en daarna zit het er definitief op. 



BOUWENNIEUWS
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In het nieuwe schooljaar houden we weer de

'normale' schooltijden aan!

De laatste week is aangebroken voor de kinderen van groep
acht. Het is ieder jaar bijzonder om daar afscheid van te
nemen. De kinderen van groep acht zijn de laatste weken
naar elkaar gegroeid, ze zijn een hechte groep geworden.
Deze week voeren ze de musical op voor alle groepen en
volgende week voor de ouders. Ze zijn gespannen, maar
hebben ook veel lol samen tijdens het spelen. De groepen zes
en zeven maken hun projecten af die dit jaar afgerond
moeten worden. Ook helpen zij mee met de verhuizing van
de verschillende bovenbouwgroepen. 

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

B o u w s p r o n g

M i d d e n b o u w

De oudste kleuters en de kinderen van groep vijf nemen op
woensdag 14 juli afscheid van hun klas en maken de
bouwsprong. Ze zijn allemaal al een kijkje gaan nemen in de
nieuwe klas.

Nog één week met daarin vele hoogtepunten en daarna gaan
we allemaal genieten van een welverdiende vakantie. Wij
hebben ons eerste jaar als 'nieuwe' directie als heel mooi
ervaren. Wij hopen iedereen gezond terug te zien in het
nieuwe schooljaar.

F i j n e  v a k a n t i e  a l l e m a a l !

V a k a n t i e

O n d e r b o u w

De laatste schoolweken zijn altijd best bijzonder. De juffen
en meester hebben gepuzzeld om een mooie groepsindeling
te maken voor de oudste kleuters die naar de middenbouw
gaan. Alle kleuters zijn inmiddels al gaan wennen en hebben
een goede eerste ervaring gehad in de middenbouw. Wij
genieten in de klas nog steeds van mooie verhalen, lesjes, de
TeHaTex lessen en de gym- en muzieklessen. Waar wij nu
ook mee bezig zijn is; soppen! Wat fijn dat al de kinderen in
de klas ons ‘helpende handen’ bieden om al het materiaal
lekker schoon op te kunnen bergen voor het nieuwe jaar! 

De laatste schoolweken zijn aangebroken. Van Anouk
hebben we de laatste tuinles van dit schooljaar gehad en bij
de Young Engineers nog een zwaaiend mannetje gebouwd.
We zijn nog met ons Indianen thema bezig met leuke
presentaties van de mooie werkjes. Het bezoekje van de 5e
groepers in de bovenbouw en van de aankomende 3e
groepers in de middenbouw was super spannend, maar
gezellig. Op de laatste woensdag voor de vakantie sluiten wij
de middenbouwjaren met de 5e groepers af in de groep met
de groepen 3 en 4 en na schooltijd hebben wij nog een
gezellig samenzijn met alleen de 5e groepers tot 15:15 uur. 

Met de middenbouw hebben wij ook naar de
zonsverduistering gekeken, wat was dat mooi en daarna
hebben wij onze eigen zon gemaakt. Er wordt ook nog hard
gewerkt in Veilig Leren Lezen en geoefend met de
verhaaltjessommen en de categorieregels van spelling.
Vergeet thuis ook niet te lezen! Al weken gebeurt er van
alles om ons heen, horen we de 8e groepers smoezelen, zien
we ze naar beneden gaan. We kunnen niet wachten om
naar de musical te gaan kijken. 

Z o n  v a n  d e  m i d d e n b o u w
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Ik werd weer verrast door sommigen: ze weten

precies welke bloemen eetbaar zijn.

zomervakantie gaan we achterstallig onderhoud doen. De
laatste tuinles was met de middenbouw. Ik werd weer
verrast door sommigen: ze weten precies welke bloemen
eetbaar zijn. Ook heb ik deze week afscheid genomen van
groep 8 tijdens de kampweek. Ik stond de hele maandag in
het Meer en Bos om daar de bosbingo te begeleiden. Dit is de
eerste groep kinderen die van groep 1 t/m 8 moestuinlessen
hebben gehad van mij. Dat vind ik heel bijzonder. Hopelijk
denken ze nog eens terug aan de tuinjuf.

TEHATEX

In OB-4 hebben de kinderen een eigen
zwembroek ontworpen en hier een
mensfiguur in geschilderd op groot
formaat. Hoe een 4- of 5-jarige een
mens tekent of schildert heeft te
maken met hoe het zich bewust is van
het eigen lijf. Hier hebben we aandacht
aan besteed. 

In MB-1 en MB-3 werd een
strandlaken ontworpen en
geschilderd. Op een ander papier
tekenden ze zichzelf terwijl ze
lekker lagen en plakten dit op het
laken. Hun favoriete houding werd
eerst uitgeprobeerd op de grond. De
kinderen leerden wat de realistische
verhoudingen van een mensfiguur
zijn, wat zijn die armen en benen
dan lang!

M a r i e k e

In BB-2 en BB-4 maakten de
kinderen zichzelf van klei, liggend
op een handdoekje van stof. Hierbij
werd naast de verhoudingen ook
aandacht besteed aan details. 

MOESTUIN

A n o u k

Meester Paul en juf Barbara veranderen van lokaal. OB-2 en
OB-3 komen naast elkaar in de rechter gang, samen met de
bovenbouwgroep van juf Nina (BB-4). OB-1 en OB-4 komen
naast elkaar in de linker gang op de begane grond (de
middenbouwgroep van juf Fleur gaat naar boven).
Volgende week woensdag mogen alle oudste kleuters door
de rode tunnel. Als ze dan uit de tunnel komen zijn ze
‘middenbouwer’. Dit alles onder het aanmoedigende klappen
en juichen van onze jongste kleuters. Dit is altijd een heel
speciaal moment! Aansluitend is er een feestmiddag voor de
oudste kleuters. We zullen deze kanjers gaan missen, maar
gelukkig hebben we nog meer knappe kanjers in onze
groepen die samen met ons het nieuwe schooljaar in gaan! 

De vakantie komt eraan en in de onder-, midden en bovenbouw heb ik aandacht besteed aan mensfiguren op het strand.

Om alle kinderen uit de onderbouw aan de beurt te laten
komen om de moestuin te bezoeken, hebben we de laatste
twee keer toch de grote moestuin bezocht. Die is intussen
uitgegroeid tot een ware jungle. Sommige paden zijn niet
meer te zien. Dat vinden de kinderen wel een beetje
moeilijk. We missen de hulpouders wel heel erg daar! In de



Boekentip  
Het grote thuisnatuurklooiboek is een activiteitenboek voor kinderen en ouders die zin hebben in een lekkere dosis natuur. In
het boek vind je veel verschillende activiteiten: je kunt leren, kijken, experimenteren, verzamelen, opzoeken, speuren of je eigen
natuurmuseum maken. Kinderen zijn even weg van het scherm en leren op een speelse manier in hun omgeving de natuur zien
en onderzoeken. Voor ouders en kinderen vanaf groep 5 t/m 8.

Het grote zomerthuisblijfklooiboek is een vakantieboek voor kinderen en ouders die toe zijn aan ontspanning en lekkere
avonturen. Het boek is een klooiboek: geen opdrachten, veel ideeën. Er staan verschillende activiteiten in die je (meestal) met
heel gewone spullen kunt doen. Kinderen leren op een speelse manier allerlei gereedschappen en technieken kennen! Zelf lezen
vanaf groep 6.

Groep zes heeft aan de eigen boekjes gewerkt. Ze vonden het erg leuk, maar ook best wel een hele klus. Om te beginnen
moeten de kinderen voor hun eigen boek een stapeltje ‘plano’ (ongevouwen) vellen papier vouwen tot ‘katernen’. Daarna
naaien ze deze aan elkaar en plakken ze er schutblaadjes op. Na het ‘overlijmen’ gaan ze de kapitaalbandjes aanbrengen en de
inhoud in het bandje ‘zetten’. Na het opensnijden van de katernen hebben ze dan een echt gebonden boek. En trots dat ze dan
zijn! Alle boekjes zijn nu gebonden maar nog niet helemaal klaar. Na de zomervakantie gaan we hiermee door en houden we
de tijdens de Kinderboekenweek de presentatie.

Op dit moment is de mediatheek dicht voor uitleen en zijn we druk bezig met de inventarisatie. Fijn om dit weer met de
hulpouders te kunnen doen. We gaan open voor uitleen na de tweede schoolweek. Graag de eerste schooldag een boek mee
naar school geven.

Tijdens de zomeractie ‘Boek ’n trip’ op Jeugdbibliotheek.nl kun je de mooiste verhalen beleven. Gewoon op je telefoon of
tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app download je de leukste e-books en luisterboeken. Voor iedereen tussen de 0-18
jaar. Ook als je nog géén lid bent van de bieb. De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus. Ben je nog geen lid van de
bieb? Dan mag je in de actieperiode 10 e-books en 10 luisterboeken lezen. Er is keuze uit duizenden boeken. 
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Graag de eerste schooldag een boek mee
naar school geven!

NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK

A s t r i d

GYM
De laatste weken van het schooljaar zijn in volle gang, dus ook de laatste
gymlessen. Er staan veel gezamenlijke spellen op het programma. Daarbij
hebben de kinderen het geluk dat ze soms niet van één, maar twee gymjuffen
les krijgen!  De onderbouw krijgt veel vrijheid in de les om zelf te kiezen
waarmee ze aan de slag gaan en met wie. Spelletjes waarmee ze gedurende
het jaar kennis hebben gemaakt mogen ze nu zelf opstarten en reguleren. Dat
gaat erg goed!  De middenbouw heeft de laatste paar lessen flinke stappen
gemaakt met het mikken met twee handen op de basket en het mikken met
een hand (handbal). Ook hebben ze levend Mario Kart gespeeld, waarbij op de
buik op een karretje in korte tijd zoveel mogelijk ballen geschept moesten
worden!  De bovenbouw heeft ook levend Mario Kart gespeeld en boften ook
nog met zwerkbal. Sommige klassen zijn met Andrea de duinen in geweest
om levend Stratego te spelen. Als kers op de taart mochten groep 7 en 8
tijdens het kamp ook nog de duinen in voor levend Stratego XXL!

A n d r e a  e n  P a u l i e n

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn:boekntrip_cre:responsive_np:google_c:ps_sc:psb&gclid=Cj0KCQjwxJqHBhC4ARIsAChq4as-5SE_CNo1zX4KCHhFavlln503eg69UAlXaZGy-p9AM3FhWVSQbWwaAsPxEALw_wcB


Ideeën en suggesties zijn van harte welkom en u kunt zich wenden tot het bestuur. Dat kan ook per mail: vmo@enms.nl.
Uiteraard kunt u een van ons aanspreken op of bij school.

Het bestuur bestaat vanaf deze zomer uit:
Petra Kotterman (moeder van twee bovenbouw kinderen)
Susanne Schiphorst (moeder van Phileine (BB3), Josephine (MB2) en Lorelei (OB4 vanaf september)
Michael Blokland

Bent u nog geen lid van de VMO, maar zou u dit wel graag willen worden? Dat kan en mag natuurlijk altijd! U kunt dan een

email sturen naar: vmo@enms.nl en u ontvangt van ons het inschrijvingsformulier. Bij de volgende incasso ronde wordt uw
bijdrage dan ook geïnd. Wij wensen u een fijne vakantie.

Dit is een bericht voor alle leden van de VMO (Vereniging Montessori Onderwijs). Komende maand zal weer de jaarlijkse
bijdrage van € 25,- per gezin worden geïnd via de automatische overschrijving. Wegens administratieve complicaties is er
vorig jaar helaas geen bijdrage geïnd. Weet u nog waarom u deze bijdrage betaalt? Een korte uitleg: De VMO is een
zelfstandige vereniging die wordt bestuurd door ouders van de ENMS. De VMO is opgericht in 1916 om de ENMS te besturen
en in stand te houden. Maar nadat de ENMS in 2011 is opgenomen in de Stichting Het Rijnlands Lyceum (SRL) heeft deze een
andere rol gekregen. Sinds 2011 is het doel van de VMO om toe te zien op het behoud en continuïteit van de identiteit van de
school, het gebouw, de naam en het ‘Montessori gehalte’ van de ENMS. De VMO heeft deze afspraken met de SRL in een
convenant vastgelegd. 

Naast de formele middelen doen alle leden jaarlijks een bijdrage van € 25,-. Deze bijdrage kan worden ingezet om de
doelstellingen van de vereniging te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld:
- Jaarlijks gesprek met schooldirectie
- Informatieavond(en) door een deskundige op het gebied van Montessori onderwijs
- Aanschaf Montessori materiaal
- Enz.
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Het doel van de VMO is om toe te zien op het
behoud en continuïteit van de identiteit van de

school, het gebouw, de naam en het ‘Montessori
gehalte’ van de ENMS. 

VMO

P e t r a M i c h a e l S u s a n n e



Yitte en Fleur uit groep 8 doen verslag van hun kampweek. 

Maandag
Vandaag was onze eerste dag van de kampweek. We gingen in
groepjes allemaal verschillende activiteiten doen zoals: met Marieke
piramides maken van bamboe stokken, met Astrid gingen we happy
stones maken, met Anouk gingen we bosbingo doen, met Niels gingen
we liedjes oefenen voor in de avond en met Fleur gingen we hutten
bouwen. Tussendoor hebben we in de speeltuin gespeeld en buskruit
gedaan. Na al deze leuke activiteiten kwamen we uiteindelijk weer bij
elkaar op het voorweitje en kregen we daar pizza. Daarna mochten we
spelen op het stenen veldje. Na een uur spelen gingen we naar het
achterweitje en hadden de juffen/meesters daar een kampvuur
gemaakt. We kregen marshmallows en er werd een eng verhaal
verteld, om 21:00 uur gingen we allemaal naar huis.  

Dinsdag
Vandaag moesten we weer om 9:00 uur in de gymzaal zijn en hadden
we een sportdag. We gingen op het stenen veldje voetballen, we
gingen Harry Potter doen in de gymzaal, het letterspel in de kleine
gymzaal en als laatste gingen we zelf Mario Kart doen. Rond een uur
of half vier kregen we vrije tijd om voor de bonte avond te oefenen en
dag 2 zat er weer op!  
 

Woensdag
Vandaag moesten we weer om 9:00 uur verzamelen en kregen we een
prehistorische dag. We konden kiezen uit: leven als jagers en
verzamelaars, een mandje maken, beauty en fashion in de prehistorie,
vissen huid en een speer maken, het was vandaag maar tot 13:00 uur,
kort maar leuk! 

Donderdag
We gingen vandaag 10 km fietsen richting het strand, het was een
verrassing waar we heen gingen en wat we gingen doen. Toen we
daar aankwamen kregen we te horen dat we gingen doen:
bodysurfen, expeditie Robinson en pijl en boog schieten. Tussen de
activiteiten door kregen we een patatje. Toen we dat allemaal hadden
gedaan, gingen we natuurlijk weer naar school fietsen. Aangekomen
op school kregen we te horen dat we niet in de gymzaal gingen slapen,
maar in een tent! We gingen alle spullen daar heen brengen en onze
bedden klaar maken. Toen iedereen klaar was gingen we eten. Daarna
gingen we ons klaarmaken voor de bonte avond. Nadat we allemaal
lekker hebben gedanst, was het tijd om onze pyjama aan te doen, we
probeerden over te lopen (alleen dat ging niet echt heel goed). 
 

Vrijdag
De meeste meiden waren wakker geworden, want rond vijf uur
hoorden ze geluid uit de andere tenten, dus probeerden ze nog over te
lopen. Om acht uur kregen we ochtendgymnastiek. Nadat we een
rondje om de atletiekbaan hadden gerend, mochten we eindelijk
ontbijten. Na het ontbijt gingen we bingo doen en hadden we onze
spullen ingepakt, klaar om naar huis te gaan. Het was een super leuke
week! 
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SCHOOLKAMP


