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AGENDA
 18 t/m 22 oktober
25 oktober
29 oktober
3 november
8 november
10 november
18 november

DIRECTIENIEUWS
V o o r b e r e i d e  o m g e v i n g

De eerste periode van het schooljaar zit erop. Er is veel aan
groepsvorming en rust in de school gewerkt en dat is goed
gelukt. Nu is het tijd voor vakantie. De kinderen hebben
hard gewerkt en kunnen lekker een week uitrusten. Na de
vakantie starten wij in alle groepen met de voorbereide
omgeving. De leid(st)ers helpen elkaar om zowel in de klas
als daarbuiten de omgeving optimaal te maken, zodat
kinderen in vrijheid en zelfstandigheid kunnen werken.
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Herfstvakantie
Montessori ouderavond 1
Voorstelling OB-4, MB-4 en BB-4 (zonder ouders)
Montessori Café
Montessori ouderavond 2
Informatieochtend aspirant ouders
Nieuwsbrief

Tijdens de eerste ontmoeting in het Montessori Café was het
gezellig druk. Fijn dat veel ouders een kijkje kwamen nemen.
We hebben het toen ook gehad over thema's of iets extra's.
Tijdens het Montessori Café op woensdag 3 november zullen
de kinderen van groep 5 de kralendecanoom laten zien. Op de
gang voor het café kunt u kijken hoe kinderen hiermee
werken en wat zij hier allemaal mee leren. 

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

In de herfstvakantie komt eindelijk de rest van het
meubilair. Alle klassen worden opnieuw ingericht. De
kinderen hebben na de vakantie geen vaste zitplaats meer,
maar kunnen zelf kiezen waar zij willen werken. Uiteraard
geldt wel de regel ‘vrijheid in gebondenheid’. Als alles is
ingericht, volgt er een uitnodiging om de klas van uw kind
te komen bewonderen.

A f r i k a  w e e k

De kinderen en het team hebben genoten van de Afrikaweek.
Het met de hele school werken aan één project was een groot
succes. Hartelijk dank voor de positieve feedback en de
nuttige tips voor een volgende keer. Hoogtepunt was de
vrijdagmiddag toen wij jullie als ouders allemaal mochten
ontvangen. Hartverwarmend om de betrokkenheid weer met
elkaar te mogen beleven.

M o n t e s s o r i  C a f é



BOUWENNIEUWS
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In een oudercursus van drie avonden krijgt u een

beeld van 'modern' montessorionderwijs. 

De Afrikaweek hebben wij net afgesloten. De week begon
knallend met Afrikaanse muziek, dus zaten wij er gelijk goed
in. De hele week door waren er workshops en was er tijd om
werkjes te maken. De kinderen hebben veel geleerd en hele
mooie werkjes gemaakt. Helaas ging de sportdag niet door,
maar wat in het vat zit... Vanuit de Afrikaweek direct door
naar de Kinderboekenweek, waar de kinderen weer zelf
boeken mochten kopen. Het thema dit jaar is ‘Worden wat je
wil’. De meest uiteenlopende beroepen kwamen naar voren.
De groepen zijn inmiddels goed gevormd en er heerst een
fijne sfeer in de bovenbouw. Zo zitten de eerste weken van
het schooljaar er alweer op en gaan wij naar de eerste
vakantie toe. 

Op dit ogenblik zijn er veel gevonden voorwerpen. Van
drinkbekers tot jassen, de hal ligt dagelijks vol. In de hal staat
na de vakantie een kledingrek dat wij wekelijks zullen legen.
Alles wat wij vinden is de hele week op dit rek te vinden. De
leid(st)ers zullen de kinderen dagelijks op het rek wijzen en
zo proberen wij de voorraad gevonden voorwerpen klein te
houden. Wij doen een dringend beroep op u als ouder om
alle spullen van uw kind te merken.

F i j n e  h e r f s t v a k a n t i e !

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

G e v o n d e n  v o o r w e r p e n

M i d d e n b o u w

Een leuk onderwerp waar je veel mee kunt doen in de klas.
De aftrap was de kinderboekenmarkt. En er zijn
verschillende ouders geweest die iets kwamen vertellen
over hun beroep. De kinderen waren heel enthousiast en
wilden van alles weten. Ook heel fijn om weer ouders in de
school te zien. 

Avond 1 maandag 25 oktober 
Thema: Montessori en opvoeding.
Tijdens deze avond gaan wij in op vragen als is mijn kind een
montessori kind en hoe ziet een montessoriopvoeding eruit.

Avond 2 maandag 8 november
Thema: montessorimateriaal.
Wij zullen u aan de hand van het montessorimateriaal laten
zien hoe kinderen zelfstandig kunnen werken en u mag zelf
ervaren hoe de controle van de fout eruitziet.

Avond 3 maandag 22 november
Thema: School in bedrijf
U mag op deze avond zelf ervaren hoe het is om op een
montessorischool te zitten en hoe een dag van vrijheid in
gebondenheid eruitziet.

M o n t e s s o r i  o u d e r a v o n d e n

Wat hebben wij leuke weken achter de rug. De Afrikaweek
was een groot succes, de kinderen hebben muziek gemaakt,
gedanst, veel geknutseld, muurkranten gemaakt, veel geleerd
over de dieren in Afrika en hoe de mensen leven. Het was een
intensieve en leerzame week. Vorige week is de Kinder-
boekenweek gestart met het thema 'Worden wat je wil'.

Op 25 oktober start de eerste avond van de montessori
ouderavondcursus. Nicoline van Ginkel en Yvonne Schüller
geven in een cursus van drie avonden een beeld van
'modern' montessorionderwijs. De avonden starten om 19.00
uur en duren tot 20.30 uur. De cursus is gratis en wij hebben  
plaats voor maximaal 30 personen. Graag aangeven of u met
1 of 2 personen komt.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via directie@enms.nl.

O n d e r b o u w

In de onderbouw zijn wij na de Afrikaweek verdergegaan
met de Kinderboekenweek. Wat vonden de kleuters het
leuk om naar de boekenmarkt te gaan en daar zelf boekjes te
mogen kopen. Ook het betalen met muntgeld was een
leerzame ervaring! Verschillende ouders/opa’s en oma’s
hebben over hun beroep verteld in de groepen. Nogmaals
dank hiervoor! Ook het vragenrondje over het beroep van
hun eigen ouders leverde interessante informatie op. Van
‘papa praat met zijn vrienden’, ‘mama werkt in een tunnel,
maar nu even niet’, ‘papa doet gewoon niks eigenlijk’, ‘papa
maakt ruggen beter’ tot ‘mama is dokter voor baby’s in
Rotterdam’. Na de herfstvakantie gaan wij het hebben over
‘ziek zijn’. Alle activiteiten gaan wij met betrekking tot dit 



Met de hele school hebben wij een geweldige Afrikaweek beleefd. Natuurlijk hebben wij daar ook op creatief gebied aandacht
aan besteed. 

OB-1 heeft gekeken naar plaatjes van de trotse mensen van de Masai stam in Kenya en kleurige nekversiering gemaakt.

In MB-1 hebben de kinderen als groepswerk een Afrikaanse markt gemaakt met kleurige hutjes. MB-4 keek op Youtube naar
het mooie verhaal ‘Giraffes don’t dance’ en maakten daar een leuke afbeelding van.

De kinderen uit BB-4 hebben maskers gemaakt nadat wij deze op filmpjes van rituele Afrikaanse dansen hadden gezien en
besproken.
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TEHATEX 

M a r i e k e

Dit schooljaar staat er voor alle bouwen

weer een theatervoorstelling op het

programma. 

onderwerp aanbieden (woordenschat, letter van de week,
telwerkjes, liedjes, knutselopdrachten en nog veel meer). De
kleuters krijgen de komende tijd vriendjes en vriendinnetjes
uit de groep van meester Paul erbij in de klas. Paul heeft een
fietsongeluk gehad en kan helaas voorlopig nog niet werken.
Wij leven allemaal erg mee met Paul en wensen hem een
spoedig herstel toe!  

O e f e n i n g  v a n  d e  l e t t e r  m e t
s c h e e r s c h u i m  i n  d e  o n d e r b o u w

THEATER
Dit schooljaar staat er voor alle bouwen weer een
theatervoorstelling op het programma. De leerlingen worden
met de bus naar het theater gebracht, waar zij zullen kijken
naar een voorstelling. Voor de onderbouw is dat dit jaar Pluk
van de Petteflet op 24 februari. De middenbouw gaat op 29
maart naar de voorstelling Boomwhakalaa!! en de bovenbouw
zal op 29 november gaan kijken naar de voorstelling Lampje.

N i e l s
m u z i e k d o c e n t  e n  c u l t u u r c o ö r d i n a t o r



MOESTUIN
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De boekenmarkt was een enorm succes!
Dank voor de inbreng van zoveel boeken.

Wij hebben 705 euro opgehaald!

Leuk om te zien wat kinderen van de middenbouw nog
allemaal weten als zij dat gaan vertellen aan nieuwe
leerlingen: wat kan je eten, hoe heet dat? Er staat nog
bieslook, citroenmelisse, citroenverbena, oregano, salie,
rucola, klavertje vier, wilde knoflook. Er bloeide niet
zoveel meer: duizendknoop, hemelsleutel, goudsbloem,
Oostindische kers en slaapmutsje. Wij hebben ook nog
wat gezaaid: goudsbloem, peterselie en venkel. Wij zagen
vandaag huisjesslakken, een heleboel, grote en kleine.
Piepkleintjes soms ook. Sommige grote slakken met een 
kleintje op hun rug We hebben met 1 klas een
slakkenrace gehouden. Dat ging wel erg langzaam… Ook
zagen we een groene rups op de Oostindische kers, van
het koolwitje. Hij had een hapje uit het blad gegeten.

A n o u k

NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK
Wat een geweldige aftrap van het allergrootste leesfeest voor kinderen hadden wij bij ons op school! Zingende en dansende
kinderen openden de Kinderboekenweek in de hal. Ik vind deze periode helemaal geweldig. Nieuwe boeken die uitkomen,
thema’s die ervoor zorgen dat allerlei ideeën boven komen borrelen, leesactiviteiten met de kinderen, boekpromoties, echt
fantastisch!

De boekenmarkt was een enorm succes! Dank voor
de inbreng van zoveel boeken. Wij hebben 705 euro
opgehaald, echt geweldig! Ik was al begonnen met
het aanschaffen van o.a. nieuwe eerste leesboeken
bij ‘Veilig leren lezen’. Naast deze leesboekjes, zijn
aanvullende leesseries ontwikkeld om kinderen
veel te kunnen laten lezen op hun eigen niveau.
Voor iedere kern zijn extra leesboeken beschikbaar
op maan-, zon- en sterniveau. Ik ben enorm blij dat
wij een heel eind komen om deze serie te
completeren. 

Na de herfstvakantie komt kinderboekenschrijfster
Claudia Jong bij ons op school. Groep 4 is maandag
naar de schrijver Tjibbe Veldkamp geweest in de
openbare bieb Nieuw Waldeck. Wat een leuke man!
De kinderen hingen aan z’n lippen en konden geen
genoeg krijgen van de verhalen van Agent en Boef.



Boekenpluim voor de onderbouw (ook voor middenbouw):  
De wind en wij, prentenboek van Claudia Jong
Voor je kwam wist ik niet wie je zou zijn, hoe je eruit zou zien, hoe je zou klinken,
ruiken, bewegen … Een liefdevol boek over opgroeien en opvoeden. Over loslaten en
duwtjes in de rug geven, altijd weer. Over de wind die ons meevoert en onze haren
doet wapperen.

Boekenpluim voor de middenbouw: 
Pim en het pinda-kanon, geschreven door Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer
Pim pelt pinda’s. Niet even, maar de hele dag! Dat moet van Pim’s gemene stiefoom
Stef. Soms valt Pim in slaap, zo saai is zijn werk. Maar dan pakt stiefoom Stef zijn
pinda-kanon, en schiet hij Pim wakker. Stiefoom Stef vindt dat reuzeleuk. Maar Pim
krijgt er genoeg van. Hij zint op wraak! Een grappig en spannend verhaal voor
beginnende lezers uit de serie tijgerlezen.

Boekenpluim voor de bovenbouw:  
De gouden griffel van dit jaar ‘Gozert’, geschreven door Pieter Koolwijk
Ties heeft een probleem. Tenminste… dat vinden de meeste mensen. Ties vindt dat
niet: hij heeft een vriend. Gozert. De tofste, leukste, stoerste, coolste vriend die je je
kunt voorstellen. Alleen is Ties de enige die Gozert ziet en hoort. En de plannen van
Gozert zijn zo fantastisch dat Ties erdoor in moeilijkheden komt… Ties’ ouders willen
dat Gozert verdwijnt en nemen een ingrijpende beslissing. Maar Ties wil helemaal niet
van Gozert af. Wat moet hij doen?

Het verhaal laat ons zien dat wij goed moeten kijken en luisteren naar onze kinderen
en niet te kortzichtig moeten zijn. Anders dan anders zijn betekent niet meteen dat je
GEK bent. Het laat ons tevens zien dat kinderen zich vaak niet begrepen voelen,
ouders zien hun denkbeeldige vriendjes immers niet. ‘Gozert’ is een prachtig jeugdboek
met een diepe achtergrond. Voor de wat jongere kinderen zou ik aanraden om het
boek samen te lezen, omdat het een leuk maar ook best heftig verhaal is.

Geniet van de herfstvakantie!
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A s t r i d


