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AGENDA
13 september
14 september
14 september
15 september
16 september
19 september
20 september
26 september
29 en 30 september
5 oktober
6 oktober

DIRECTIENIEUWS
O p h a a l m o m e n t e n  i n  d e  k l a s

Dit schooljaar willen wij tegemoetkomen aan de wens van
ouders om weer wat vaker in de school te mogen komen. De
kinderen vinden het leuk om af en toe in de klas opgehaald
te worden. Ouders zien elkaar en de leerkracht en dat zorgt
voor meer verbinding. 

Wij geven vorm aan deze wens door elke maand per bouw
een ophaalmoment in te plannen. Op deze dag zijn jullie
welkom om je kind in de klas op te halen. 
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Ophaalmoment in de klas onderbouw (14.45 uur)
Informatiemiddag leesonderwijs groep 3 (12.15-13.00 uur)
Ophaalmoment in de klas middenbouw (12.15 uur)
Ophaalmoment in de klas bovenbouw (14.45 uur)
Montessori Café (8.30-9.30 uur)
Margedag groep 1 t/m 8 / Studiedag team
Prinsjesdag; geen school
Schoolreis groep 1 t/m 8 naar Blijdorp
Schoolfotograaf
Start Kinderboekenweek/ Juffen- en meesterdag
Montessori ouderavond 1 / Nieuwsbrief

De ophaalmomenten voor september zijn: 
Onderbouw 13 september om 14.45 uur
Middenbouw 14 september om 12.15 uur
Bovenbouw 15 September om 14.45 uur

De ophaalmomenten voor oktober zijn:
Onderbouw 12 oktober om 12.15 uur
Middenbouw 13 oktober om 14.45 uur
Bovenbouw 14 oktober om 14.45 uur
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Het is echt van belang dat alle kinderen op tijd

op school zijn. 

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 p  t i j d  k o m e n

Eind september komt de schoolfotograaf. Gelukkig is het dit
jaar weer mogelijk om behalve portretfoto’s ook weer
groepsfoto’s en broer en zus foto’s te maken. U ontvangt
binnenkort nog een mail over de planning. 

S c h o o l f o t o g r a a f

Dit schooljaar zijn wij gestart met onze nieuwe taalmethode
Staal. De kinderen van de midden- en bovenbouw volgen
hiervoor aan het begin van de schooldag in verschillende
klassen de instructie en dat verloopt goed. Het is echt van
belang dat alle kinderen op tijd op school zijn. De inloop is

van 8.15 uur tot 8.25 uur. De lessen beginnen in de hele

school om 8.30 uur. 

Groep 1 tot en met 8 gaat op maandag 26 september op
schoolreis en daar verheugen wij ons op. Wij gaan dit jaar
met bussen naar Diergaarde Blijdorp. 

M o n t e s s o r i  C a f é

Op vrijdag 16 september is het Montsorri Café geopend van
8.30 tot 9.30 uur. Wij zullen die ochtend ook wat vertellen
over onze nieuwe taalmethode Staal. T r a k t a t i e s  j a r i g e n

Na de vakantie valt het ons op dat jarige kinderen weer wat
vaker als traktatie snoep uitdelen en ook regelmatig een
plastic speeltje toevoegen om mee naar huis te nemen. Als
school moedigen wij de kinderen aan om na te denken over
wat je uitdeelt. De kinderen zelf vinden dat een gezonde
traktatie het beste is, maar dat een zelfgebakken traktatie
moet kunnen. Speelgoed toevoegen is een nieuwe trend die
in de klas voor onrust zorgt. 

S c h o o l r e i s

C o n t r o l e e r  o p  l u i s

Er heerst weer luis op school. Het helpt enorm als u uw kind
thuis op een vaste dag per week nakijkt op luis en direct
actie onderneemt als het luizen of neten heeft. Alleen als alle
ouders wekelijks controleren helpt het om een enorme
uitbraak te voorkomen. 

F i e t s e n s t a l l i n g

Sinds corona stallen de kinderen van de midden- en
bovenbouw hun fiets op de achterwei. De voorzieningen
hiervoor zijn op dit moment niet ideaal. Wij zijn druk bezig
om voor een structurele en betere oplossing op de
achterwei te zorgen. Wij zullen u zo snel mogelijk
informeren als de plannen definitief zijn. De fietsenkelder
op de voorwei (die voor corona werd gebruikt) kan niet
meer als zodanig in gebruik worden genomen. 

Let op! In het weekend, maar soms ook in de avonden,
hebben wij vaak hangjongeren op de achterwei. Ondanks
het feit dat wij goed samenwerken met de politie en allerlei
maatregelen nemen, is er recent toch een fiets helemaal
kapot gemaakt. Het is daarom raadzaam altijd de fiets na
schooltijd mee naar huis te nemen.

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.

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

mailto:administratie@enms.nl


BOUWENNIEUWS
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 Wij starten met het kosmische thema de aarde.

Hoe goed zorgen wij eigenlijk voor onze

planeet? 

B o v e n b o u w

Na de zonovergoten zomervakantie zijn we goed gestart in
de onderbouw. Het bruist van de activiteiten. De eerste
weken hebben in het teken gestaan van verhalen en
avonturen die er zijn beleefd deze zomer. Daarnaast zijn we
gelijk begonnen met het geven van wellevendheidslesjes en
huishoudelijke lesjes. Ook hebben we materiaallesjes
gegeven en hebben we verteld hoe belangrijk de zorg voor
elkaar en de omgeving is. Voor de oudste kleuters zijn de
schaaklessen begonnen en alle kleuters kunnen weer
genieten van de tuinlesjes van juf Anouk. 
Deze week zijn we gestart met het kosmische thema de
aarde. Veel onderwerpen komen aan bod: de aarde,
vulkanen, het klimaat op aarde, het leven op aarde, de plastic
soep, ons eigen klimaat, de seizoenen en de kenmerken. Het
is heel veel en wij maken het passend voor onze kleuters.
Wat ons allemaal opvalt, is de interesse en het enthousiasme
van de kleuters.

M i d d e n b o u w

O n d e r b o u w

De kop is eraf in de bovenbouw! We zijn de eerste week
begonnen met het opstarten en het thema vakantie. De
eerste werkjes waren allemaal rond dit thema. De kinderen
hebben vakantieverhalen geschreven of echte ouderwetse
fotorolletjes met de leukste vakantiemomenten getekend.
Daarnaast hebben we de afgelopen periode veel aandacht
besteed aan de groepsvorming. Hiervoor hebben we
verschillende activiteiten en spelletjes gedaan, waarbij de
nadruk lag op elkaar leren kennen en samenwerken. Ook
zijn we dit schooljaar begonnen met een nieuwe
spellingsmethode. Het was aan het begin even wennen,
maar we merken dat de kinderen de spellingscategorieën
steeds beter en sneller gaan herkennen. De komende tijd
staat het kosmische thema het ontstaan van de aarde
centraal.

Wat zijn we het schooljaar goed begonnen! Wel is het even
wennen voor de nieuwe derde groepers. Een nieuwe
leerkracht, een nieuwe plek in de school, veel nieuwe
gezichten in je klas en veel nieuwe werkjes! Groep 4 en 5 
 vinden hun nieuwe rol helemaal leuk, zij kunnen de derde
groepers al goed helpen. De oudervertelgesprekken voor de 

ouders van groep 3 zijn tot nu toe een succes, fijn om jullie
allemaal te zien en spreken. De komende weken zijn wij nog
druk bezig met de groepsvorming in de middenbouw. Veel
groepsactiviteiten en veel groepsgesprekken staan op de
agenda. Verder starten wij deze week met het kosmische
thema de aarde. Hoe goed zorgen wij eigenlijk voor onze
planeet? 

MOESTUIN
De onderbouw is dit jaar snel gewend geraakt aan de
moestuin, echt opvallend! Ze gaan er graag naartoe. Even
rondkijken en ruiken aan de bloemetjes. Soms ook nog iets
proeven, als ze durven. Anders alleen maar even ruiken
aan het blad. Munt, citroenmelisse, bieslook, rucola,
citroenverbena (ook wel verveine genoemd). Er zijn steeds
meer kinderen die het zelf in de tuin hebben en
herkennen. 

Ook het insectenhotel heeft veel bekijks. Dat is een wat
groot uitgevallen exemplaar met dakpannen bovenop. Ooit
ontworpen en gebouwd door de leerlingen zelf. 

A n o u k

De middenbouw heeft een paar appelslingers gemaakt van
kleine appels van onze eigen appelboom. De vogels hebben
voorlopig weer genoeg te eten.
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Vanaf de middenbouw hebben de leerlingen, naast

de reguliere gymles, minimaal één 

(en maximaal vier) uur in de week montessorigym.

Alle leerlingen hebben minimaal twee keer in de week
gym. Omdat Andrea met zwangerschapsverlof is, worden
alle gymlessen gegeven door Paulien. Op sommige dagen
zijn er ook stagiair(e)s van de opleiding Lifestyle, Sport en
Bewegen of de HALO.

Onderbouw
Voor de onderbouw wordt de gymles een keer verzorgd
door de eigen groepsleidster in het speellokaal en op
woensdag krijgt de onderbouw les van de gymleerkracht
in de grote gymzaal.

Midden- en bovenbouw
De midden- en bovenbouw hebben op maandag of dinsdag
gym met de eigen klas. Op donderdag en vrijdag is er
montessorigym: in deze lessen gymmen we gemixt met
leerlingen uit de eigen bouw. De lessen zijn in de grote
gymzaal en bij mooi weer gaan we lekker naar buiten.

GYM

P a u l i e n

M o n t e s s o r i a a n s  g y m m e n

Vanaf de middenbouw hebben de leerlingen, naast de
reguliere gymles, minimaal één (en maximaal vier) uur in
de week montessorigym. De leerlingen kiezen zelf op welk
moment ze komen gymmen door zich in te schrijven: de
een vindt het lekker om ’s ochtends te bewegen, de ander
begint de dag liever in de klas om zich in de middag even
uit te kunnen leven bij gym.

Wanneer zij de gymzaal in komen staat deze helemaal
volgebouwd. Er zijn verschillende onderdelen waaruit zij
vrij mogen kiezen. Deze onderdelen blijven een blok (van
enkele weken) terugkomen, zo kunnen zij meerdere lessen
achter elkaar een vaardigheid oefenen. 

Aan het eind van het blok vullen de kinderen een
formulier in waarop zij aangeven waaraan zij gewerkt
hebben en hoe dat ging. Wij leggen daarbij de focus op wat
er al wel lukt. Om het reflecteren hierop te stimuleren
stellen wij ze de vraag: waar ben jij trots op? Zie ook het
voorbeeld van een evaluatieformulier in de bovenbouw.
De middenbouw krijgt een variant met minder tekst. De
formulieren komen met het verslag mee naar huis.

Drie keer per jaar krijgen de leerlingen de kans om zich aan
te melden voor een naschoolse sportcursus. Een naschoolse
sportcursus is een lessenreeks van 5-10 lessen van een
sport. Zo kan uw kind zich oriënteren en erachter komen
of het de sport leuk vindt. Meer informatie hierover en hoe
er kan worden ingeschreven, ontvangt u via de mail.

N a s c h o o l s e  s p o r t

S p o r t t o e r n o o i e n

Om deelname aan de naschoolse sport te stimuleren
organiseert de gemeente schoolsporttoernooien. Dit zijn
toernooien waarbij teams van verschillende scholen tegen
elkaar spelen. Er zijn er meerdere per jaar. Vanuit school
hebben we ervoor gekozen om ons hier niet voor op te geven.
Hierdoor kunnen we het gehele jaar een groter en
gevarieerder naschools sportaanbod realiseren. Soms vinden
ouders het leuk om toch een keer met een groep leerlingen
mee te doen aan zo'n toernooi. U kunt dit als ouder
organiseren. Wilt u dit dan wel laten weten aan onze

gymleerkracht via p.barendrecht@enms.nl. 



Boekenpluim voor de onderbouw:  
Afval in de bak, geschreven door Judith Koppens
Uit de serie klimaatjes. Je beleeft elke keer een nieuw avontuur waarin je op je eigen en
vaak grappige manier kan zien hoe jij zelf je leefwereld fijn kunt houden. 
Het is zomer! Egel werkt in haar atelier. De vriendjes besluiten op bezoek te gaan. Ze
leren in het atelier niet alleen schilderen, maar vooral waarom het belangrijk is om je
afval goed te sorteren. 

Boekenpluim voor de middenbouw: 
Van leeuw tot leeuwerik, geschreven door Riet Wille
Dit is echt een uniek leesgroeiboek met 19 dierenfabels. Het laat je meeleven met de
kleurrijkste dierenpersonages. Van de kat en de muis die spelletjes spelen, over de duif
en de mier die elkaar redden, tot de wolf die jaloers is op het leven van de hond. Na elke
fabel volgt een leuk taalspel.

Boekenpluim voor de bovenbouw:  
Twitch en de vlucht van de ijsvogel, geschreven door M.G. Leonard 
Twitch heeft een passie voor vogels kijken. Hij heeft drie kippen als huisdier, vier duiven
én zwaluwen die in zijn slaapkamer wonen. Op de eerste dag van de zomervakantie
komt hij aan bij zijn geheime schuilplaats en ziet hij overal politie: een veroordeelde
overvaller is uit de gevangenis ontsnapt en verstopt zich in het Avesbos. Kan Twitch zijn
talenten voor vogelspotten gebruiken om jacht te maken op de gevaarlijke gevangene en
de ontbrekende buit te vinden?
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NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK
De eerste schoolweek was het voor de kinderen nog even wachten om naar de mediatheek te gaan. We
gebruiken die week om als biebteam bij elkaar te komen en de laatste voorbereidingen te verrichten voor een
schooljaar vol leesplezier. Ik kan met trots zeggen dat we nu zo’n grote groep hebben, dat we iedere dag met
minimaal twee medewerkers werken. Hierdoor kunnen we naast de uitleen en ondersteuning bij het zoeken
van de boeken ook extra lezen met kinderen. Er zijn nog tien logeerkoffertjes aangeschaft voor kinderen die
boeken op maat mee naar huis kunnen krijgen.

Volgende maand begint de Kinderboekenweek en het thema is Gi-Ga-Groen! Het sluit heel mooi aan bij het
thema klimaat waarmee we nu bezig zijn. Natuurlijk komt er ook weer een boekenmarkt en hiervoor kun je al
kinderboeken inleveren.

A s t r i d


