
NIEUWSBRIEF
S e p t e m b e r  2 0 2 1

AGENDA
 20 september
21 september
24 september
27 september t/m 1 oktober
6 t/m 17 oktober
7 en 8 oktober
14 oktober
15 oktober
18 t/m 22 oktober

DIRECTIENIEUWS
S t a r t  v a n  h e t  s c h o o l j a a r

Alle klassen hebben een fijne start gemaakt. Op dit ogenblik
staat het wennen in de eigen klas centraal en doen de
leerkrachten veel aan groepsvorming. De kinderen hebben
tijdens de schooltijden veel momenten van vrije keuze. Zo
kunnen zij intekenen voor extra gym en is er elke dag
gelegenheid om via intekenen met elkaar te voetballen.
(midden- en bovenbouw). Om de week zijn er tekenlessen
voor alle kinderen en om de week krijgen alle kinderen
schaakles. Op de achterwei staat een groot schaakspel waar
de kinderen in de pauzes een spelletje schaak kunnen spelen. 
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Margedag groep 1 t/m 8; Studiedag team
Prinsjesdag; geen school
Montessori Café van 8.30 tot 9.30 uur
Afrika week
Kinderboekenweek
Schoolfotograaf
Nieuwsbrief
Voorstelling OB-4, MB-4 en BB-4 (zonder ouders)
Herfstvakantie

Op vrijdag 24 september openen wij weer de deuren van het
Montessori Café. Hier kunnen ouders elkaar, maar ook enkele
teamleden ontmoeten. De bijeenkomst vindt plaats in het
kooklokaal van de BSO (naast de kleine gymzaal). De koffie en
thee staan klaar om 8.30 uur. Het café sluit om 9.30 uur. 

A b s e n t  m e l d e n

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 de app. 

A f r i k a  w e e k
Op 27 september is de start van de Afrika week. Die week
worden alle kinderen ondergedompeld in de Afrikaanse
cultuur. Er staan diverse activiteiten op het programma. De
week wordt op spectaculaire wijze geopend. Alle kinderen
werken op maandag 27 september met elkaar aan een
voorstelling, die zij aan het eind van de dag voor elkaar

opvoeren. Aan het eind van de week, op vrijdag 1 oktober

van 14.30 tot 16.00 uur, zijn jullie als ouders van harte

uitgenodigd. Wij willen graag met elkaar de week afsluiten
met een hapje en een drankje.

M o n t e s s o r i  C a f é

mailto:absentie@enms.nl


BOUWENNIEUWS
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Op vrijdag 1 oktober van 14.30 tot 16.00 uur 

willen wij met kinderen en ouders de 

Afrika week afsluiten met een hapje en een drankje.

De eerste drie weken van het nieuwe schooljaar zitten er
alweer bijna op. In de bovenbouw hebben wij gewerkt aan
het thema vakantie. Volgende week zullen wij beginnen aan
het thema ‘het heelal’. 

De eerste geschiedenisles van dit jaar is gegeven door
meester Dielis. De kinderen hebben geleerd wanneer iets
geschiedenis is. Super leuk dat de kinderen zo enthousiast
meedoen. Meester Niels geeft op maandag muziek en dat
doen we dit jaar iets anders. De kinderen van de bovenbouw
mogen kiezen of zij in het koor willen of dat zij mee willen
doen aan een instrumentenles. Deze lessen worden in
blokken gegeven. Naast de muzieklessen zijn de
schaaklessen van meester Rick ook weer begonnen. 

In de groepen zijn wij druk bezig met de groepsvorming. We
zitten nu in de eerste fase: oriëntatie. De kinderen leren
elkaar kennen en vinden hun plekje in de groep. 

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.

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

T o e s t e m m i n g  g e b r u i k  b e e l d m a t e r i a a l

M i d d e n b o u w

gedaan en een tafelestafette. Groep 3 heeft de letters i en k
met stoepkrijt geschreven en meester Rik heeft buiten
schaaklessen gegeven. Alle kinderen hebben een boek in de
mediatheek gehaald en groep 3 heeft hier een les over
gekregen van Astrid. De montessorigym is een groot succes,
de kinderen komen enthousiast terug en willen graag
meedoen. Binnenkort staat er een bezoek aan de bibliotheek
gepland, vanwege de aankomende Kinderboekenweek.

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, tuin-, muziek-,
techniek- 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 vrijwillige
ouderbijdrage betaalt. V r i j w i l l i g e  o u d e r b i j d r a g e

Wij zijn begonnen! De eerste weken zijn pittig geweest. De
derde groepers moesten wennen aan een nieuwe groep, een
nieuw lokaal, nieuwe leidsters en natuurlijk de achterweide.
Afgelopen week hebben wij een dagje buiten les gegeven,
omdat ons oude meubilair is opgehaald. Gelukkig hadden wij
prachtig weer. Wij hebben onder meer een wandeldictee 

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 

mailto:administratie@enms.nl


Samen met de kinderen uit OB-1 en OB-2 hebben we naar echte slakken gekeken en ook een filmpje gezien over de slak. Verder
hebben we het over spiralen gehad en deze met onze vingers in de lucht getekend. Met klei mochten ze de slak maken en
versieren. Daarna hebben ze de slak nagetekend. De slak van Jan loopt door het gras en de spiraal is goed te zien. 

De kinderen van MB-3 hebben geleerd hoe je lijntjes maakt in de natte plakkaatverf en hoe je een bootje kan vouwen Het bootje
kreeg versierde zeilen. Toen de verf droog was, hebben de kinderen met stroken golven geplakt en het bootje er in gezet. Er waren
hele woeste golven bij.

In BB-3 hebben we gekeken naar schilderijen van de kunstenaar Dufy (1877 – 1953) Dit was een Franse, Fauvistische kunst
schilder. Hij gebruikte felle, nauwelijks gemengde kleuren. Hij schilderde ook graag boten. Daarna schilderden de kinderen op A3
formaat zelf zeilbootjes op hun eigen manier. 

Om de week krijgen de midden- en bovenbouw groepen tekenles in de klas, op vrijdag. Daarover later meer. 
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TEHATEX 

M a r i e k e

De montessori lesjes staan op dit

moment centraal tijdens onze

kringmomenten.

O n d e r b o u w
In de onderbouw zijn wij alweer druk aan het werk. In de
eerste weken van het schooljaar gaat de aandacht uit naar
hoe wij met elkaar en de dingen in de klas omgaan. Door
middel van vraagkaartjes leren wij elkaar goed kennen.
Samen bespreken wij wat wij allemaal lekker of vies vinden,
wat onze favoriete huisdieren zijn, welke kleuren we het
mooist vinden en met wie wij allemaal in ons huis wonen.

De montessori lesjes staan op dit moment centraal tijdens
onze kringmomenten. Wij weten nu precies hoe wij een
kleedje moeten neerleggen, oprollen, wat een handige plek is
om het neer te leggen en wij kunnen een kleedje op de juiste
manier opbergen. Wij weten dat al het materiaal waar wij op
het kleed mee werken, ook echt op dat kleedje moet blijven,
zodat al het materiaal netjes en compleet blijft. Wij maken
elke dag na het eten en drinken onze eigen tafel schoon en
verzorgen dagelijks ons plantje.

Verder hebben wij geoefend met tellen en de cijfers tot 10
herkennen en wij hebben de letters: n, oo en aa en het cijfer 1
geoefend.



Mijn naam is Maya Ramesar en ik ben de
schoolmaatschappelijk werker (SMW) op de ENMS. Ik ben
aanwezig op woensdag van 8.00 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.
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SMW

Er is meer keuzevrijheid bij het

montessoriaans gymmen op 

donderdag en vrijdag.

Yes! We zijn weer begonnen! Op maandag en dinsdag gymt de
onderbouw. Op maandag in de kleine gymzaal bij Paulien en
op dinsdag in de grote gymzaal met Andrea. De eerste lessen
zijn de kinderen op ontdekkingstocht gegaan door de gymzaal
en hebben ze in groepjes gespeeld. Dat was best spannend!
Zeker het tikspel 'de leeuwenkooi'. De leeuwenimitaties van
de tikkers waren zó goed dat het bij sommige kinderen wel
even duurde voordat ze zelf het tikveld in durfden.
Uiteindelijk kwam dit helemaal goed en gilden de kinderen
het uit van plezier. 

GYM

Voor de midden- en bovenbouw is er wat veranderd dit jaar. Er is meer keuzevrijheid bij het montessoriaans gymmen op
donderdag en vrijdag. De leerlingen mogen zelf hun gymmoment plannen en gymmen dan met kinderen uit de paralelklassen.
Gezellig! Door deze opzet is er de mogelijkheid om meer gymuren te maken. In de lessen gaan we vier weken achter elkaar
binnen dezelfde thema's aan de slag. Kinderen kunnen zo een aantal weken achter elkaar oefenen met iets dat ze willen
bereiken. Dit zorgt voor vertrouwen, motivatie en een hoop: 'juf, kijk wat ik kan!' 

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

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?

Bij vragen zoals bijvoorbeeld:

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen
met de intern begeleider of met de leerkracht van uw kind.
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

http://www.smw-basisschool.nl/
mailto:m.ramesar@smw-basisschool.nl
http://www.smw-basisschool.nl/


Boekenpluim voor de onderbouw:  
Ik weet wat ik worden wil door Erik van Os en Elle van Lieshout& Mies van Hout
Prentenboek vol met 35 geïllustreerde kinderversjes over beroepen. De gedichtjes zijn op vrolijk zingbaar
rijm en gaan over de meest bekende of juist hele fantasievolle beroepen. Wat wil jij later worden? Dokter
of dirigent? Prinses, piraat, politieagent? Moeder of chauffeur? Juf of pretparkdirecteur? 

Boekenpluim voor de middenbouw: 
Baas van de wereld door Pieter Koolwijk 
Dit is een geweldig spannend en leuk geschreven boek, dat niet alleen zorgt voor het nodige vertier, maar je
ook nog eens aan het denken zet over de wereld, het milieu, en jouw toekomst. Ivo en Mila weten niet wat
ze overkomt als er een zwerver voor hun neus staat die beweert de baas van de wereld te zijn. Voor ze het
weten zijn ze betrokken bij een groter plan om de wereld te redden. Zal het goed komen met de wereld?

Boekenpluim voor de bovenbouw:  
De Veger door Jonathan Auxier 
Lees het onwaarschijnlijk mooie verhaal van Nan en Charlie, verteld door een van de beste
verhalenvertellers van deze tijd. De Veger is een prachtig boek waarin de schrijver mythe, realisme en
psychologie mooi samenbrengt in een spannend en ontroerend verhaal.

MOESTUIN
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Wij zoeken nog ouders die 1x per maand
willen helpen met onderhoud in de

moestuin.

Ondanks het koele weer is de moestuin momenteel een
ware jungle. Voor het eerst is de tuinjuf in de zomer niet
geweest om de tuin bij te houden. Daarom afgelopen
weekend met José en Lisette even stevig huisgehouden in
de moestuin, zodat de paden weer zichtbaar zijn. Wij
zoeken nog ouders die 1x per maand willen helpen met
onderhoud. We spreken dan in overleg een dagdeel
buiten schooltijd af waarop we gezamenlijk werken.
Enige kennis van groen is wel gewenst. Bij belangstelling

graag mailen naar tuinjuf@enms.nl. A n o u k

NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK
Het team van de mediatheek heeft hard gewerkt om alles weer leesklaar te maken voor dit schooljaar. In de vakantie zijn er
nieuwe lampen opgehangen boven de tafels en dat geeft enorm veel sfeer. Vorige week maandag zijn wij open gegaan voor de
uitleen. Wat een feest dat iedereen weer zelfstandig naar de mediatheek kan komen. Alle derde groepers hebben een uitleg
gekregen hoe het allemaal werkt in onze mediatheek en gingen trots met hun eerste leesboekje op de eigen mediatheekkaart
naar hun groep.

Over drie weken begint de Kinderboekenweek en wij zijn al druk met de voorbereidingen bezig. De thematitels voor de
Kinderboekenweek 2021 zijn bekend en er zitten weer prachtige boeken bij. Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Worden
wat je wil‘. Het is één van mijn favoriete schoolweken en mijn doel is vooral: lezen, lezen, lezen! Hieronder drie boekenpluimen
uit een selectie van de Kinderboekenweek.

De afgelopen twee weken heeft de onderbouw weer met
veel plezier in de moestuin van alles geproefd, geroken en
gevoeld. Wat is dit eigenlijk? Bieslook. Kun je dit eten?
Mag ik dit doorslikken? Is er nog venkel? Sommige
kinderen weten het al, anderen staan voor het eerst
onwennig in de moestuin en moeten alles nog leren. Er
staat gelukkig ook nog veel in bloei. Goudsbloemen, Oost-
Indische kers, duizendknoop, moederkruid,
vrouwenmantel en de vlinderstruik. We hebben ook nog
wat prikneus gezaaid, een mooie roze bloem. 

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. Ook dit schooljaar is er daarom 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.

Ranjeeta Debi Tewari werkt sinds 2013 als kinderoefentherapeut. Plezier in
bewegen staat voorop in haar behandelingen, zodat de kinderen vertrouwen
krijgen in hun eigen kunnen en vaardigheden. Ze haalt inspiratie uit de motoriek
van haar eigen kinderen van 5 en 7 jaar. In haar vrije tijd beoefent zij de Indiase
klassieke dansvorm Bharata Natyam.

Aanwezig
Zij zijn op de donderdagen aanwezig in het speellokaal van de ENMS. 

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 of met 

Ranjeeta: Ranjeeta@balansinbewegen.com of 06 44643875.
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OEFENTHERAPIE OP SCHOOL



Bij de BSO 2Uilen zijn de kinderen vorige zomer gestart met het maken van de stad! De bouwwerkjes
werden bewaard en in de herfst werd er weer verder gebouwd en zo ging het door tot afgelopen
zomervakantie. Toen gingen de kinderen aan de slag met de aankleding van de stad en kwamen er ook
winkels en een mini marktje bij. Met heel veel piepkleine stukjes fruit, snoepjes, croissants en bloemen,
maar ook lantaarnpalen en bootjes, een discobol en nog zo veel meer, daar was ineens onze stad
Metropolis.
 
De kinderen en ouders hebben de stad dinsdag en donderdag kunnen bewonderen in de kleine gymzaal.
Iedereen keek zijn ogen uit, wat was er veel te zien!
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PROJECT METROPOLIS

Y o s h a


