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AGENDA
29 maart
8 april
13 april
15 april
18 april
20 en 21 april
21 april
21 april
25 april t/m 6 mei

DIRECTIENIEUWS
O u d e r s  i n  d e  s c h o o l

Tijdens de ouder/kind gesprekken konden wij weer ouders
in de school ontvangen. Eindelijk laten wij een lange periode
van coronamaatregelen achter ons. De eerste feesten
kunnen weer gevierd worden en wij denken na over de
invulling van activiteiten tot aan de zomer. Zoals wij aan het
begin van het schooljaar al hebben gecommuniceerd,
houden wij het halen en brengen zoals het nu is. De
schooldag begint veel rustiger. Er zullen genoeg momenten
komen, waarop jullie als ouders welkom zijn om een kijkje te
nemen in de school en in de klas. Jullie zullen hiervoor
worden uitgenodigd. Ook het Montessori Café opent de
deuren weer.  
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Middenbouw naar het theater ‘Boomwhakalaa!’ 
Voorstelling OB-3, MB-3, BB-3 (zonder ouders)
Paasviering
Goede Vrijdag 
Tweede Paasdag
IEP Eindtoets groep 8
Koningsspelen groep 1 t/m 7
Nieuwsbrief
Meivakantie

Binnenkort is het Pasen en dat laten wij op school niet
voorbijgaan. De paascommissie zal ervoor zorgen dat de
kinderen op school een leuk paasfeest kunnen vieren.

O e k r a ï n e

Elke dag zien we de beelden van de oorlog die zich op dit
moment in Oekraïne afspeelt. Dagelijks wordt er ook
gesproken over de stroom van vluchtelingen die moet worden
opgevangen. Enkele ouders van de ENMS vangen een gezin
op. Op dit moment hebben wij op de ENMS vier kinderen
vanuit Oekraïne die wij met een 'gaststatus' een plek bieden.
Deze kinderen zijn door onze leerlingen heel warm
ontvangen. De eerste Nederlandse woordjes worden geleerd.

P a s e n



BOUWENNIEUWS
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Er komen weer genoeg momenten waarop jullie als

ouders welkom zijn om een kijkje te nemen 

in de school en in de klas.

Wij hebben voor de vakantie hard gewerkt aan de IEP
toetsen met groep 6 en 7. Die hebben wij nu afgerond. De
afgelopen periode zijn wij aan het kosmische thema over de
Maori begonnen. De film Vaiana heeft ons een indruk
gegeven van het leven en de cultuur van de Maori. Het is
ontzettend leuk om te zien dat de film bij de leerlingen
verschillende vragen oproept. De ene leerling is
geïnteresseerd in de tatoeages van de Maori, terwijl een
andere leerling meer te weten wil komen over de goden en
de mythologie van de Maori. De leerlingen zijn hun vragen
nu aan het onderzoeken en op een nette manier aan het
verwerken.

B o v e n b o u w

O n d e r b o u w

De onderbouw heeft de afgelopen periode veel geleerd over
de planeten. Dit onderwerp vond iedereen superinteressant.
Juf Barbera heeft een heuse oerknal nagebootst en Nicoline
heeft kosmische vertellingen gegeven. De kinderen zaten
ademloos te luisteren. Er is geknutseld, er zijn boekjes
gemaakt, er is voorgelezen en gezongen.

Donderdag 24 februari zijn wij naar de voorstelling Pluk
van de Petteflet in Amare geweest. Wij hebben genoten 
van dit uitje. 

Het is inmiddels lente en er wordt veel buiten gespeeld, er
worden plantjes bekeken, zaadjes gezaaid, bloemen geverfd,
geknutseld en getekend. Ook worden er gesprekjes over de
lente gevoerd en wij fantaseren er op los, want dat is ons
nieuwe thema.

In de middenbouw genieten wij volop van het mooie weer.
Wij zijn veel buiten, leren over de lente en sommige
kinderen zien aan hun stekje nieuwe wortels komen! 

In de groep zijn wij bezig met het thema over de
Egyptenaren. Er worden prachtige kunstwerken,
muurkranten en boekjes gemaakt. Aan het eind van deze
periode maken wij in elke groep een museum over dit
thema. Wij zullen de ouders dan uitnodigen om ons
‘museum’ te bezoeken. Wij kijken daar nu al naar uit! 

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

G r o e p  8

Vanaf donderdag 31 maart zal groep 8 twee dagen per week
met Froukje Krijgsman werken aan de eindmusical. De IEP
Eindtoets is voor groep 8 op 20 en 21 april. De kinderen van
groep 8  kunnen om deze reden niet deelnemen aan de
Koningsspelen, maar krijgen hier wel een andere actieve dag
voor in de plaats op maandag 27 juni. Om al in de stemming te
komen, verklappen wij alvast dat dit een leuke stranddag bij
Down Under Beach gaat worden!

K o n i n g s s p e l e n

De Koningspelen kunnen dit jaar weer doorgaan, maar let op!
We hebben deze dag verplaatst van vrijdag 22 april naar
donderdag 21 april. Op die dag kunnen studenten van de
HALO ons helpen en we kunnen gebruikmaken van de
atletiekbanen. De sportdag wordt georganiseerd voor groep 
1 t/m groep 7.

M i d d e n b o u w



Met de kinderen van de onderbouw
hebben wij gekeken in de ruimte waar
allemaal lijnen te zien zijn. En er zijn
zelfs kromme lijnen! Met gekleurde
strookjes sitspapier mochten de
kinderen experimenteren en er werd
ook ruimtelijk gewerkt. Soms ontstond
er een speeltuin, of een dier… Het was
leuk om te zien dat de kinderen zo
inventief waren in het bedenken van
mogelijkheden. 
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TEHATEX 

M a r i e k e

Het was leuk om te zien dat de kinderen

zo inventief waren in het bedenken van

mogelijkheden. 

MOESTUIN
Afgelopen maand heeft de bovenbouw in de tuin
gewerkt. Bijna alle bloembollen die wij vorig jaar en de
jaren ervoor hebben geplant, staan tegelijkertijd of net 
na elkaar in bloei: eerst sneeuwklokjes, dan krokussen in
allerlei kleuren, meteen daarna de narcissen, groot en
klein. De hyacinten, blauwe druifjes en tulpen zijn nu
aan de beurt. Wat een kleurenspel! 

A n o u k

In MB-2 werden er vogels van klei
gemaakt. Eerst hebben wij de vormen
van vogels besproken en hoe werk je
dat dan ruimtelijk uit? De lente speelde
al een belangrijke rol, want er werden
ook nestjes met eieren bij gemaakt. 

Wij hebben in BB-4 van stokjes en wol
een ‘God’s eye’ geweven. Dat heeft zijn
oorsprong in Zuid-Amerika en het staat
symbool voor bescherming. Er waren
heel wat kinderen die het lastig vonden
in het begin, maar toen ze de techniek
eenmaal door hadden, konden ze bijna
niet meer stoppen. André uit de
Oekraïne ging met maar liefst vier
‘God’s eyes’ blij naar huis.



Boekenpluim voor de onderbouw:  
Daar ben je, geschreven door Hans en Monique Hagen.
Een verzameling van lieve, grappige en prikkelende gedichtjes om 
als (groot)ouder samen te lezen met je jonge (klein)kind(eren). De
schrijvers weten in dit boek steeds in een paar zinnetjes een
aandoenlijk verhaal neer te zetten. Dat, in combinatie met de
magnifieke illustraties van Charlotte Dematons, zorgt voor een
pareltje van een prentenboek.

Boekenpluim voor de middenbouw: 
Maxi van Fluks een eigenwijze fee, geschreven door Anna Ruhe. 
Dit is een nieuwe serie voor kinderen vanaf 7 jaar van De magische
apotheek-auteur
In de winkel van haar vader ontdekt Paula een echte fee met
glitterstof en magische krachten, zo klein als een libelle én met echte
vleugeltjes! Geweldig, toch? Nou ja, niet helemaal... want fee
Maximeralda Feodora Dilara Nima van Fluks – of gewoon Maxi – is
vanwege haar beperkte magische kracht met verlof gestuurd. Pas als
ze genoeg goede daden voor Paula verricht, kan ze op een dag weer
een echte fee worden. Maar Maxi heeft zo haar eigen ideeën over wat
goed is voor Paula. Zo worden gewone dagen ineens heel spannend!

Boekenpluim voor de bovenbouw:  
Groetjes uit zeerijp, geschreven door Lysette van Geel.
Chrisje (11) uit Zeerijp beleeft een spannend avontuur. Het boek gaat
over vriendschap, school, een diefstal en een bizarre directrice. De
aardbevingen door de gaswinning in Groningen spelen een centrale
rol. Het is zó aantrekkelijk geschreven dat je nieuwsgierig bent en
blijft naar de afloop van het avontuur.
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A s t r i d

De Leesweken van de Kinderjury zijn nog in volle gang.
Tot en met 10 april worden alle kinderen extra
aangemoedigd boeken te lezen van de kinderjury. Want
hoe meer je leest, hoe makkelijker het is om je favoriet te
bepalen! Kinderen die meedoen aan de Kinderjury en
stemmen, maken kans op hun eigen lengte in boeken.
Eind mei worden de winnaars bekendgemaakt. Er staat 
in de mediatheek een stembus en je kan ook online

stemmen, zie www.kinderjury.nl. 

NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK

http://www.kinderjury.nl/

