NIEUWSBRIEF

November 2021

AGENDA
19 november
22 november
22 t/m 26 november
22 november t/m 2 december
23 november
29 november
03 december
09 december
16 december

Voorstelling OB-1, MB-1 en BB-1 (zonder ouders)
Montessori ouderavond 3
Verslagweek
Groep 8 IEP
Info VO ouders groep 8
Bovenbouw naar het theater (Lampje)
Sinterklaasviering
VO adviesgesprekken groep 8
Nieuwsbrief

DIRECTIENIEUWS
Scholing team
In het nieuws komt steeds naar voren hoe moeilijk het is om
het onderwijs goed vorm te geven. Personeelstekort en
weinig mensen die nog ambitie hebben voor een baan in het
onderwijs. Wij zijn er zeer trots op, dat ondanks dat er bij ons
ook nieuwe teamleden gezocht worden, het hele team heel
gedreven is en ook onlangs is bijgeschoold. Er is scholing
geweest op het gebied van schrijfonderwijs, montessorimateriaal, kosmisch onderwijs, handelingsgericht werken
en alle teamleden die het leuk vinden (en dat zijn er veel!),
krijgen 1x per week muziekles van Niels. Wij zijn trots op dit
team, ze laten elke dag weer zien dat ze helemaal gaan voor
de school en dat ze jullie kinderen goed onderwijs en meer
willen geven. In januari staat er nog een bijscholing rekenen
op het programma.
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Raad van Toezicht
Vorige week mochten wij de Raad van Toezicht ontvangen.
Net als alle geïnteresseerde ouders kregen zij een rondleiding
door de kinderen. De ochtend verliep ontspannen en zij
waren onder de indruk van ‘onze’ kinderen. Het oordeel van
de raad is dat de school er goed voorstaat.

Op tijd beginnen
Nu de kinderen in de ochtend zelfstandig naar de klas gaan en
wij de regel ‘binnen is beginnen’ weer hanteren, valt het ons
op hoeveel kinderen te laat of zelfs veel te laat in de klas
komen. Dat is hinderlijk. Zorgt u ervoor dat uw kind uiterlijk
om 8.25 uur door het hek naar binnen gaat. Dan kan de
schooldag ook echt om 8.30 uur beginnen. En nog een
verzoek. In de ochtend blijven er weer vaker ouders bij het
hek wachten tot we naar binnen gaan. Het is helaas nog
steeds nodig dat ouders direct na het brengen van hun kind de
schoolomgeving verlaten.

Nieuw meubilair
Het nieuwe meubilair, de flexplekken en de nieuwe Chromebooks zorgen ervoor dat wij ons onderwijs nog beter
vorm kunnen geven. Binnenkort worden ook de hallen in het trappenhuis nog voorzien van nieuw meubilair en
worden er nieuwe lampen opgehangen. De kinderen zijn zichtbaar trots op de nieuwe manier van werken. In
sommige klassen moeten de keukens en de vloeren nog vervangen worden. Dit staat allemaal in de planning.

De directie: Nicoline en Yvonne

Het nieuwe meubilair, de flexplekken en de nieuwe
Chromebooks zorgen ervoor dat wij ons onderwijs
nog beter vorm kunnen geven.

BOUWENNIEUWS
Bovenbouw
We zijn na de vakantie gaan werken met flexplekken. De
eerste dagen was het nog wel even wennen om in de
ochtend je laatje uit de kast pakken en een goed plekje voor
die dag te kiezen. Inmiddels is iedereen gewend aan het
kiezen van een fijn plekje aan het begin van de dag. In de
afgelopen weken hebben wij het vorige kosmische thema
afgesloten. Iedereen heeft zelf een onderzoeksvraag bedacht
over het ontstaan van de aarde en is zelf op onderzoek uit
gegaan. De onderzoeksvragen zijn beantwoord en verwerkt
in mooie werkjes. Wij hebben ook meegedaan aan de week
van de mediawijsheid en de kinderen hebben veel geleerd
over het gebruik en de omgang met sociale media.

geoefend. Met je arm als een ruitenwisser een regenboog
maken, blijkt nog erg lastig te zijn! De sinterklaastijd is
aangebroken en dat is te merken aan de kinderen. In de
middenbouw heeft elke groep een kleine aandachtstafel met
verschillende sintwerkjes. Het Sinterklaasjournaal wordt
thuis gekeken, zo kunnen de kinderen zich nog enigszins
concentreren gedurende de schooldag. Het is een drukke,
maar leuke periode!

Middenbouw
In de middenbouw zijn we begonnen met het thema ‘het
ontstaan van het leven in de zee’. Het thema wordt
geïntroduceerd met de kosmische vertelling over het ontstaan
van het leven. Dit wordt gedaan met het zwarte tijdlint in de
gymzaal. Verder zijn wij in de middenbouw bezig met
schrijfvaardigheid. Er worden veel schrijfwerkjes gemaakt
en handoefeningen gedaan. De pengreep wordt veel
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Onderbouw
De kleuters zijn er inmiddels helemaal aan gewend, dat er
kinderen uit de groep van meester Paul bij hen in de klas
zitten. Leuk om te zien dat er nieuwe vriendschappen
ontstaan! De kleuters zijn momenteel in de ban van
Sinterklaas. Om de rust zoveel mogelijk te bewaren, willen wij
vragen om de kinderen pas op vrijdag 3 december verkleed
naar school te laten komen. In de huishoek zijn
verkleedspullen aanwezig, die zijn voor een ieder
beschikbaar. Daarnaast stellen wij het op prijs als in de
broodtrommels geen extra zoetigheden (chocolade,
pepernoten en dergelijke) worden gedaan. Kleuters begrijpen
niet, waarom iemand dat krijgt en zijzelf niet. Tevens vinden
wij het belangrijk dat de nadruk op gezond eten ligt (ook voor
het gebit). Bij verjaardagen zien wij gelukkig veel hartige en

gezonde traktaties en soms ook in plaats van eetbare
traktaties kleine cadeautjes zoals bijvoorbeeld bellenblaas of
een potlood. De nadruk ligt vooral op de aandacht die er aan
de traktatie is besteed, dus de presentatie. Jongere kinderen
hebben genoeg aan een kleinigheid, anders wordt de traktatie
al snel een maaltijd. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

OPROEP
Op vrijdag 3 december vieren wij het sinterklaasfeest op
school. Welke ouder/verzorger/opa/oma zou het leuk vinden
om het ochtendprogramma van 9:00-11:30 uur in het
speellokaal muzikaal te begeleiden?
U kunt zich hiervoor opgeven bij b.derksen@enms.nl.

Het is weer herfst en dat is een
inspiratiebron voor creatieve
onderwerpen!

TEHATEX
Het is weer herfst en dat is een inspiratiebron voor creatieve
onderwerpen! In OB-1 en OB-3 werden kunstwerkjes
gemaakt met bladeren, wasco en ecoline. Van klei hebben de
kinderen uit OB-2 eekhoorns gemaakt met een ‘echte’ staart
van nepbont. In OB-4 werden spinnenwebben gemaakt op
papier, met wasco, ecoline en zilverpapier.
Tekenlessen in de groep:
De kinderen uit MB-1 en MB-4 maakten kennis met het
sprookje van de Bremer stadsmuzikanten. Naar aanleiding
van dit verhaal tekenden ze met wasco de vier dieren uit het
verhaal op A3 papier. In MB-2 en MB-3 tekenden de
kinderen een vogelverschrikker met alles erop en eraan met
kleurpotlood. Ook de omgeving , zoals de lucht, kreeg
aandacht.
Workshops:
In de middenbouw konden kinderen takkenmannetjes en
boswezentjes maken met stokjes en andere natuurlijke
materialen. Op twee gekruiste takjes werd met wol een
‘God’s eye’ geweven. Ongelofelijk hoe goed en
geconcentreerd dit vaak ging!
In de komende periode komt de bovenbouw weer aan bod
met tekenlessen en workshops hout. Daarover meer in de
volgende nieuwsbrief. Bedankt voor de sokken die ik
inmiddels heb gekregen.

Marieke
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MOESTUIN
Afgelopen week weer eens met de bovenbouw in de tuin
geweest. Zij lopen zelfstandig in de tuin rond, op zoek naar
lekkers. Nog even de namen opfrissen van die eetbare
kruiden en dan weten ze het weer. Zij eten ook wilde
knoflook en salie. Tenminste, ze proberen het. Niet
iedereen vindt het lekker. Toch is de smaak al opvallend
goed ontwikkeld bij de meeste kinderen. Misschien komt
dat wel door onze internationale eetcultuur. Sommige
kinderen vinden beestjes zoeken toch echt leuker, dan
eetbare dingen opsnorren. Dus weer eens wat tegels

gelicht en ja hoor: een duizendpoot, pissebedden, mieren.
Opvallend was de rondvliegende grote wesp.
Waarschijnlijk nog op zoek naar zijn winterverblijf. Ook
sprong er een kikker rond, die waarschijnlijk schrok van
een paar lawaaiige kinderen. Die gaat nu ook op zoek naar
een plek voor zijn winterslaap: hij graaft zich soms in of
schuilt onder een stapel bladeren. We laten daarom het
afgevallen blad van de bomen gewoon liggen onder de
planten.

Anouk

Loàn uit groep BB-4 is de gelukkige
winnares van het programma
Heel Holland Bakt Kids!

HEEL HOLLAND BAKT KIDS
Loàn uit groep BB-4 is de gelukkige winnares van het programma Heel Holland Bakt Kids! Echt zo knap
en zo leuk! Een paar weken geleden was zij ook op het Jeugdjournaal en hiervoor hebben zij op haar
verzoek gefilmd in de klas. Zij heeft inmiddels ook al haar eigen website, zie www.loanpaardekooper.nl.
Loàn beschrijft hieronder hoe zij het meedoen aan het programma heeft ervaren.

Het was een leuke ervaring. Er waren eerst
ongeveer 950 kinderen die zich op hadden
gegeven. Daarvan zijn er 80 kinderen uitgekozen.
Daar zijn er weer 30 van over gebleven en daar
zijn er uiteindelijk 6 van uitgekozen, waaronder ik!
Het was heel leuk, maar ook zwaar. Je moest
bijvoorbeeld om kwart over 8 daar zijn en we
konden even niet op vakantie. Ook was het elke
aflevering weer spannend of je er de volgende
aflevering nog in zit. En toen de finale, het was zó
spannend. Toen de winnaar bekend werd
gemaakt, moesten ze dat twee keer opnemen. Dus
André zei: ‘En de winnaar is geworden....’ en toen
werd het nog een keer opgenomen. Maar toen hij
zei dat ik had gewonnen, kon ik het echt niet
geloven. Zó blij! Ik ben ook wel weer blij dat het
voorbij is, want het was echt stressen, maar het is
natuurlijk ook heel jammer. Het is een ervaring om
nooit te vergeten.
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NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK
Na de herfstvakantie hebben de kinderen uit groep
3 en groep 7 de schrijfster Claudia Jong ontmoet.
Claudia schreef toneelteksten (o.a. voor Oerol) en
vier kinderboeken: Wolfje, Nooit is voor altijd, Max
maakt een vriend en De wind en wij. Ze bezoekt
veel scholen om over haar boeken te praten, maar
ook om schrijflessen te geven. Claudia heeft
voorgelezen uit ‘De wind en wij’. De prenten
werden via het digibord getoond en tijdens het
voorlezen was er veel contact met de kinderen
waardoor de les interactief was. Na het voorlezen
gaf ze een leuke doe-opdracht, waarbij de kinderen
iets moesten verzinnen bij het boek. Ze mochten het
tekenen of schrijven. Wat een leuke dag was het
met Claudia!
De bovenbouw heeft vorige week weer meegedaan met mediamasters. Dit is een spannende game over de
kansen en gevaren van (digitale) media. Door het spelen van het spel leer je hoe je mediawijs om kan gaan met
WhatsApp, online pesten, cybercriminaliteit en gamen. Het is voor het 3e jaar dat we hier als school aan
meedoen en de kinderen zijn er super enthousiast over.

Boekenpluim voor de onderbouw:
‘Boer Boris, een paard voor Sinterklaas’ is een heel leuk sinterklaasboek voor peuters
en kleuters. Wie kun je het beste inschakelen als de schimmel van Sinterklaas van de
trap is gevallen? Boer Boris natuurlijk! In een brief naar Boer Boris vraagt Sinterklaas
of hij Knol een weekje mag lenen. Knol voelt zich vereerd en laat zich het dak op hijsen
om zijn draf op de nok te oefenen. Maar dat valt vies tegen, want Knol blijkt
hoogtevrees te hebben…

Boekenpluim voor de middenbouw:
Stinkhond zoekt een baasje, geschreven door Colas Gutman
Stinkhond gaat op zoek naar een baas. Maar goede baasjes liggen niet voor het
oprapen. Zijn zoektocht brengt Stinkhond in groot gevaar. Zal hij toch de baas van zijn
dromen vinden? Een grappig en spannend boek met vaart en humor geschreven.

Boekenpluim voor de bovenbouw:
Een mooie dag om in een boom te klimmen, geschreven door Jaco Jacobs
Marnus voelt zich onzichtbaar tussen zijn broers. Zijn oudere broer geeft meisjes
zoenlessen in de achtertuin, en zijn kleine broertje is een zakelijk genie. Maar als hij
Leila ontmoet en haar helpt om een boom te redden, voelt hij zich voor het eerst
belangrijk.

Astrid
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