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AGENDA
1 juli
4 juli
5 juli
6 juli
6 t/m 8 juli
8 juli
11 juli t/m 19 augustus
22 augustus

DIRECTIENIEUWS
T e r u g b l i k

Zo vlak voor de zomervakantie kijken wij als team altijd al
vooruit wat wij het komende schooljaar willen realiseren.
Maar wij kijken ook terug: wat hebben wij dit afgelopen jaar
allemaal tot stand gebracht? Samen met jullie als ouders zijn
wij ook het afgelopen jaar vanwege Corona door een
moeilijke tijd gegaan. Jullie hebben ons gesteund door steeds
begripvol te zijn, dat wordt vanuit het team enorm
gewaardeerd. De nieuwe leermiddelen en montessori-
materialen, werken in kleine groepjes, schaken voor alle
groepen, muziekles, creatieve werkvormen en montessori-
gym zorgden ervoor dat wij het montessori-gedachtegoed
nog meer konden uitdragen. Wij hebben een oudercursus
gegeven en er waren er weer tentoonstellingen en optredens
voor ouders. Ook was er weer een musicaltraject zoals wij
dat op de ENMS gewend zijn.
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Zomerfeest 
Presentatie eindwerk groep 8 (17-18.30 uur)
Afscheid groep 8
Afscheid oudste kleuters
Groep 8 vrij 
Laatste schooldag; 12 uur vrij 
Zomervakantie
Eerste schooldag nieuwe schooljaar

Na de zomer verwelkomen wij nieuwe teamleden. Ze zijn
allemaal al komen kennismaken en hebben er veel zin in
om te beginnen. Verderop in de nieuwsbrief stellen zij zich
aan u voor.

In alle klassen worden nieuwe digiborden geplaatst. We
hebben een investering gedaan voor wat betreft het
taalonderwijs en starten na de vakantie met een nieuwe
spelling/taallijn. Alle teamleden volgen in het nieuwe
schooljaar een opleiding op het gebied van kosmisch
onderwijs. De kosmische lijn zal goed zichtbaar worden in
de school. Engelse lessen worden een speerpunt in de
bovenbouw en de creatieve lessen zullen worden
uitgebreid.

V o o r u i t b l i k
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Na de vakantie starten wij met 

een nieuwe spelling/taallijn en met 

nieuwe digiborden.

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

O u d e r r a a d

Met het team hebben wij ervoor gekozen om in het vervolg
samen met de kinderen vorm te geven aan de feesten op de
ENMS. Met daarbij ook afwisselende participatie van ouders.
Dit betekent dat wij afscheid hebben genomen van de
ouderraad. Heel graag willen wij alle leden van de ouderraad
hartelijk bedanken voor alles wat zij voor ons hebben
gedaan. Zij hebben de afgelopen jaren veel werk voor ons uit
handen genomen. Heel veel dank daarvoor!

Aanstaande vrijdag 1 juli vieren wij in de middag met elkaar
het zomerfeest. Dit jaar organiseren de kinderen en wij als
team gezamenlijk een feest. Jullie zijn als ouders om 13.00
uur van harte uitgenodigd. Wij gaan ervan uit dat jullie je
kind in de klas ophalen en samen gaan genieten.
Het team heeft er zin in om alle ouders te ontmoeten en
samen ontspannen met elkaar het schooljaar af te sluiten. De
kinderen werken hard mee om het feest tot een succes te
maken. Ook de medewerkers van 2Samen zullen er zijn om
het feest met ons te vieren.

Z o m e r f e e s t

Het is bijna tijd om op vakantie te gaan. Wij wensen jullie allemaal een heel mooie zomer toe!

INTERN BEGELEIDER
Inmiddels werk ik alweer twee schooljaren als intern
begeleider op de ENMS. Het waren twee enerverende jaren
in verband met Covid. De vele leerlingen die ziek waren, in
quarantaine moesten, collega's die ziek waren, klassen die
samengevoegd werden, 's ochtends gebeld worden of ik een
zieke collega kon vervangen etc. In het onderwijs 'moet' je
flexibel zijn en wat zijn wij dat als team! Elke dag de leerling
in zijn/haar ontwikkeling voorop stellen en daar dus keuzes
in maken die ten goede komen aan die ontwikkeling. 

Mensen vragen weleens aan mij wat ik eigenlijk doe als
intern begeleider. Eigenlijk is mijn taak binnen de school
ervoor te zorgen, samen met het team, dat er passend
onderwijs is voor alle leerlingen. Hier vallen vele taken
onder zoals oudergesprekken voeren, leerlingbesprekingen
houden met de leidsters/leiders, onderwijsbehoeften scherp
krijgen, overleg met externen, bijeenkomsten bijwonen in
het kader van passend onderwijs en contact onderhouden
met Balans in Bewegen. Maar een dag loopt toch vaak
anders dan gepland ... een huilende leerling, papier van het
kopieerapparaat bijvullen, een wond verzorgen, de was in de
wasmachine doen, de telefoon opnemen, een luisterend oor
bieden, een ruzie oplossen. Mijn werk is dus zeer veelzijdig
en afwisselend! Iets waar ik elke dag van geniet. 

De afgelopen twee jaar heb ik al veel ouders ontmoet samen
met de leidster/leider. Ook sluit hierbij regelmatig een
leerling aan, want hoe belangrijk is dat! Een leerling kan
vaak zelf heel goed vertellen wat juist wel of niet helpt, wat

Samen met het team hebben we een passend SOP (school
ondersteuningsplan) gemaakt. 
 De leerlingbesprekingen verlopen steeds effectiever en
efficiënter.
Rekensprint en Bareka zijn sinds medio dit schooljaar
geïntegreerd in ons lesprogramma. 
De samenwerking met Balans in Bewegen in school.
Leerlingen worden steeds beter in kaart gebracht door
op maat te toetsen. Het effect in de groep is dat leerlingen
steeds meer op maat 'bediend' worden in de groep. 
De leerlingen krijgen zeer divers onderwijs aangeboden,
waardoor 'hoofd, hart en handen' in balans is.
De BOVO procedure van groep 8 (digitaal aanmelden,
digitale informatieochtend over de overstap van
basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, meedenken
met ouders en kinderen). 
De bereidheid van leidsters/leiders om passend
onderwijs binnen hun groep vorm te geven. 
De samenwerking met ouders.
De leerlingen die in kleine groepjes ondersteuning
krijgen op het gebied van spelling, rekenen en
(technisch) lezen. Door in kleine groepjes te werken kun
je leerlingen nog beter zien, horen en begeleiden tijdens
het proces. Herhaling en inoefening helpt leerlingen om
naast het programma in de klas, extra ondersteund te
worden. Samen met de leerkrachtondersteuners werken
we hier dagelijks aan. 

hij of zij wel of niet prettig vindt. Een kind zien en horen is
enorm van belang! Als ik terugkijk naar het afgelopen
schooljaar dan ben ik trots op een aantal dingen:

L i s e l o r e



BOUWENNIEUWS
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Ademloos zaten alle kleuters te kijken naar 

de musical van groep 8. Het was een 

spetterend spektakel!

B o v e n b o u w

Ademloos zaten alle kleuters te kijken naar de musical van
groep 8. Het was een spetterend spektakel waarin allerlei
sprookjesfiguren voorbijkwamen, de draak werd gedood en
daardoor alles weer op zijn pootjes terecht kwam. En over
spetterend gesproken; ook de waterspeeldag was weer een
groot succes. Wat is er heerlijk gespeeld en hoe leuk was het
om je eigen juf of meester kletsnat te spuiten! Op dit moment
vinden de laatste voorbereidingen plaats voor de grote
vakantie. Er wordt al druk schoongemaakt en opgeruimd. De
laatste twee schooldagen mag speelgoed worden meegenomen.
Let wel, geen schiettuig of speelgoed met veel kleine losse
onderdelen en, heel belangrijk, graag alles voorzien van naam!
Fijne vakantie gewenst!

M i d d e n b o u w O n d e r b o u w

De laatste paar weken van het schooljaar zijn altijd druk. De
kinderen uit groep 7 hebben hun voorlopig advies gehad. De
kinderen uit groep 8 zijn nog steeds hard aan het werk aan
hun achtste werk. We zijn benieuwd naar hun presentatie.
Zij zijn ook naar het Rijksmuseum geweest. Verder hebben
ze nog een sportdag en een beachdag gehad. Iedereen heeft
voor elk kind uit groep 8 een blaadje gemaakt, die de
kinderen uit groep 8 gebundeld krijgen als afscheidsboekje.
We hebben samen genoten van een prachtige musical van
groep 8. Helaas redden we door alle drukte het maken van
een film niet meer. De kinderen van groep 6 en 7 zijn hun
topoboekjes aan het afronden. Ook kijken we erg uit naar de
leuke activiteiten die nog gaan komen: zomerfeest,
eindwerkpresentatie, afscheid groep 8. Iedereen verlangt
ook naar een welverdiende vakantie, de kinderen hebben
weer hard gewerkt dit jaar! We zijn trots op ze.

De laatste weken van het schooljaar voelen altijd een beetje
vreemd. Groep 5 gaat na de vakantie naar de bovenbouw en
er komen nieuwe kinderen in groep 3. Bij elkaar is dat best
een beetje spannend, maar ook weer leuk. Het nieuwe
kosmische thema is kunst en dit is een heel breed begrip
waar je veel kanten mee op kunt. Het is leuk om daar over te
brainstormen met de kinderen. De kinderen uit groep 5
hebben geweldige spreekbeurten gehouden, zo knap om te
zien dat ze ineens voor de klas staan en zo gegroeid zijn in
meerdere opzichten. We maken er nog gezellige laatste
schooldagen van met elkaar en wij wensen iedereen alvast
een heerlijke vakantie toe!
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Grappig, want op die manier hoor ik terug wat

ze weten en of ze een beetje kunnen proeven.

TEHATEX
In OB-3 had ik met de kinderen een
gesprekje over het gezin waarin ze
opgroeien. Leuk om te zien hoe ze
zichzelf tekenen tussen papa, mama
en eventuele broertjes en zusjes.
En… we hebben op school een
aantal koninklijke families
rondlopen, zoals onder andere is te
zien op de tekening van Chiara!
Heerlijk die fantasie. In een
kleutertekening kan alles nog.

Voor MB-2 had ik veel verschillende
materialen neergezet zoals knopen,
pompoentjes en soorten papier en
karton. We keken naar plaatjes van
insecten en weten nu weer dat zij zes
poten hebben en vaak grote ogen.
Daarna mochten de kinderen flinke
fantasie insecten maken. Daar kwamen
de mooiste creaties uit, super. 

In BB-3 mochten de kinderen kiezen
tussen huisjes maken van vilt of
werken met hout. Ik had de
materialen klaargezet, tips gegeven
over het werken met deze
materialen en daarna mochten ze
zelf aan de slag. Er werden bouw-
werken gemaakt en maskers.

M a r i e k e

MOESTUIN
Met de bovenbouw de tuin in is altijd weer anders. Deze
keer hebben ze zelf iets verzonnen: houd je ogen dicht, je
krijgt wat in je mond gestopt en je moet raden wat het is.
Grappig, want op die manier hoor ik terug wat ze weten en
of ze een beetje kunnen proeven. Er zijn op dit moment
veel dingen te eten. De uitdaging is om ze allemaal te
vinden en dan ook nog de naam te weten. Op bijgaande
foto is te zien wat ze allemaal gevonden hebben. Aardbeien
en witte aalbessen, appels, eetbare bloemen zoals gele
teunisbloem, paars kaasjeskruid, de paarse bloem van de
bieslook, de gele bloem van rucola, allerlei groente, kruiden
en wilde planten, zoals look-zonder-look en klavertje vier
(lekker zuur!). Het schooljaar zit er weer bijna op. Ik wens
iedereen een mooie vakantie en tot volgend schooljaar.

A n o u k

Ik wens jullie alvast een hele
fijne zomervakantie!



Boekenpluim voor de onderbouw:  
Tien olifanten op weg naar een dansfeest, geschreven door Harmen Straaten
Het is nacht. De maan staat hoog in de lucht.
‘Welterusten, Luiaard,’ zegt Tijger met een zucht.
Overal is het stil. Nergens klinkt gekrijs van apen,
die liggen ook eindelijk allemaal te slapen.
Dans mee in dit heerlijke prentenboek vol aanstekelijke humor op rijm van Harmen van Straaten, de
maker van Hé, wie zit er op de wc?

Boekenpluim voor de middenbouw: 
Escape School, geschreven door Anne Scheller
Een spannend avontuur waarin jij de hoofdrol speelt! Op Espenstein gebeuren rare dingen. Het wemelt
er opeens van de kobolden! Ze zetten de hele school op stelten. Maar waar komen ze vandaan? En wat
heeft het gevaarlijke toverboek in de bibliotheek ermee te maken? Ga samen met Anna en Tom op een
spannende zoektocht om de school van deze woeste wezentjes te bevrijden. Het gevaarlijke toverboek is
een grappig en interactief puzzel- en leesboek voor beginnende lezers.

Boekenpluim voor de bovenbouw:  
‘Dodo’, geschreven door Mohana van den Kroonenberg
In Dodo vertelt Dorian zijn verhaal; over dromen en geheimen, over stotteren en struikelen. Over taart
eten in je klerenkast en Liefde met een grote L. Dodo is een verhaal over vriendschap en de kracht van
fantasie, over geloven in elkaar en in jezelf en dat iedereen is zoals hij is, ook jij.

Dit boek is net uit en ik had de eer bij haar boekpresentatie te zijn. Ik heb natuurlijk een gesigneerd
exemplaar voor onze schoolbieb.

VAKANTIEPAS
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Leuke tip voor de zomer, hang de
Zomerlezenbingo op.

Afgelopen week hebben alle kinderen een VakantiePas mee naar huis
gekregen. In de VakantiePas staan meer dan 90 activiteiten, veel gratis
maar altijd met korting. Dit jaar zijn er extra veel buitenactiviteiten. Maar
ook musea, creatieve workshops, vogels en vlinders kijken, speurtochten,
winkeltje spelen, leren surfen en skaten en pannenkoeken eten. 

NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK
Ons mediatheekteam is versterkt met drie nieuwe hulpouders. Lena Brockhuis start na de zomervakantie, Demian
Paardekooper en Nicolet Telle (oma van Ilja uit MB-1) zijn al begonnen. Heel erg fijn dat jullie er zijn! 
Met elkaar kunnen we de kinderen iedere dag zo goed mogelijk ondersteunen in de mediatheek.

Leuke tip voor de zomer, hang de Zomerlezenbingo op. Zo daag je je kind met opdrachten uit om op allemaal leuke,
gekke en bijzondere manieren te lezen. Of doe het samen met meerdere kinderen, bijvoorbeeld broertjes en zusjes.
Wie heeft er als eerste bingo? 

https://www.kinderboeken.nl/wp-content/uploads/sites/52/2021/05/WPG-Zomerleesbingo-versie_kb-2022.pdf

A s t r i d

https://www.kinderboeken.nl/wp-content/uploads/sites/52/2021/05/WPG-Zomerleesbingo-versie_kb-2022.pdf


Ik ben Petra Uittenbogaard, 48 jaar en kom volgend schooljaar op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag in MB-2 werken. Voordat ik eind 2018 besloot leerkracht te worden,
werkte ik ruim 20 jaar als beleidsadviseur en projectmanager in de gezondheidszorg en aan de
medische faculteit van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Samen met mijn zoon
van 14 en dochter van bijna 10 woon ik in de Vruchtenbuurt. Als ik niet aan het werk ben, ben
ik vooral buiten te vinden; in de tuin, op de fiets, wandelend of op de atletiekbaan. Ik knutsel en
teken graag met mijn dochter of we spelen piano. Ik voel me heel erg thuis voor de klas en heb
nog steeds geen spijt dat ik de overstap naar het onderwijs heb gemaakt. Vlak na de eerste
lockdown ging ik werken op de Europese School in groep 4. Het afgelopen schooljaar stond ik
voor groep 3 van Basisschool Statenkwartier. Als leerkracht vind ik het belangrijk dat
leerlingen zich veilig voelen en plezier hebben in hun eigen leerproces. Ik heb veel aandacht
voor de ontwikkeling van kinderen op hun eigen niveau en tempo. Ik vind het leuk om mijn
kennis over gezondheid, natuur en wetenschap met mijn leerlingen te delen en samen met de
kinderen op ontdekking te gaan. Ik kan daarom niet wachten om op de ENMS te starten. 
Tot snel!

Mijn naam is Tjallien Schoch-de Haan en ik ben 40 jaar. Ik woon samen met mijn man, dochter
van 9 jaar en zoon van 7 jaar in Scheveningen. Na 11 jaar te hebben gewerkt als kleuterjuf op
een andere montessorischool was ik toe aan een nieuwe uitdaging, deze heb ik gevonden op de
ENMS! Zelf heb ik zowel het basis- als middelbaaronderwijs op een montessorischool gezeten.
Je kan wel zeggen dat de montessori-visie in mijn hart zit. In mijn vrije tijd ga ik graag naar het
strand, doe ik aan yoga en hardlopen. Ik kijk er erg naar uit om na de zomervakantie bij jullie
op de EMNS te starten in OB-2!

Mijn naam is Jan Kamphuis en ik ben 40 jaar oud. Volgend schooljaar sta ik op donderdag en
vrijdag in MB-3. Hiervoor werkte ik op de dr. Willem Dreesschool, op deze openbare
basisschool heb ik lesgegeven aan de groepen 3, 5 en 7. Samen met gedreven collega’s werken
aan iets elementairs als goed onderwijs leverde me veel plezier en een gevoel van voldoening
op. Omdat ik zelf vroeger op de Vrije School heb gezeten, weet ik dat er ook andere manieren
zijn om kinderen zich te laten verwonderen. Ik heb bij de ENMS een onderwijsvorm gevonden
waarbij het kind en de wil om te leren centraal staat, een plek waar met individuele aandacht
ieder kind vooruitkomt. Kortom, een school waar ik erg enthousiast van word.
Voordat ik het onderwijs in ging heb ik als dj en muziekproducer gewerkt. Met de komst van
twee tweelingen (inmiddels 4 en 7 jaar oud) werd het dj-leven te hectisch en heb ik een nieuwe
passie gevonden: lesgeven. Mijn muziekopleiding en carrière hebben me waardevolle bagage
meegegeven die ik inzet in de klas. Ik neem mijn kinderen graag mee voor een stevige
wandeling in het bos en als ik ’s avonds tijd vrij kan maken, dan ga ik graag inlineskaten op de
boulevard. Ik kijk er erg naar uit om bij de ENMS te starten!

Mijn naam is Martijn Nagtegaal en ik ben 49 jaar oud. Vanaf het nieuwe schooljaar ga ik op de
vrijdag als leerkracht in de bovenbouw aan de slag. Ik heb een aantal jaren geleden vanuit de
VS de Pabo gevolgd en heb daar onder andere op een Amerikaanse montessorischool les mogen
geven. Terug in Nederland heb ik een jaar in het Laakkwartier voor groep 8 gestaan. De
afgelopen jaren ben ik werkzaam bij Kennisnet waar ik mij inzet om ICT in het onderwijs goed
te laten werken. Naast mijn werk mag ik graag op de tennisbaan staan of een concert bezoeken. 
Bordspellen zijn mijn guilty pleasure. Ik kijk er heel erg naar uit om bij EMNS weer voor de klas
te gaan staan.

Ik ben Lotte van Bergen, 23 jaar oud en kom uit Voorburg. Ik woon sinds kort met veel plezier
in hartje Den Haag. Graag wil ik mij even voorstellen aan diegenen die mij nog niet kennen.
Afgelopen jaar heb ik al op de ENMS gewerkt, omdat ik mijn studie Pedagogiek aan het
afronden was. Mede door de leuke leerlingen en collega’s en deze vorm van onderwijs, heb ik
besloten om mij in de komende twee jaar verder te ontwikkelen als leerkracht via het zij-
instroom traject. Ik vind het fantastisch dat ik deze kans van het ENMS-team krijg en kijk met
veel enthousiasme uit naar mijn toekomst op de ENMS.

NIEUWE TEAMLEDEN
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