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AGENDA
10 november
14 november
16 november
21 t/m 25 november
29 november
5 december
8 december
12 en 13 december

DIRECTIENIEUWS
V e e l  a a n b o d

Opa's en oma's van kinderen uit de middenbouw waren
welkom op school en dat was een groot succes. In de loop
van het schooljaar komen ook de opa’s en oma’s van de
onder- en bovenbouw aan de beurt.
De kinderen van de bovenbouw hebben zich
ingespannen voor 'Loosduinen gaat los.' Ze hebben
gezongen tijdens de opening van het festival en hebben
meegewerkt aan een speciaal uitgebracht tijdschrift
waarin zij verhalen over Loosduinen vertellen. 

We zijn na de herfstvakantie alweer een paar weken bezig
en de school bruist van de activiteiten. De kinderen werken
hard aan de 'basisvaardigheden', maar daarnaast is er tijd
voor sport, cultuur en burgerschap. 
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Montessori ouderavond 3 (19.00-20.30 uur) 
Bovenbouw naar theater: ‘Ik ben Vincent en ik ben niet bang’
Informatieochtend aspirant ouders
Verslagweek
Info VO ouders groep 8
Sinterklaasviering; kinderen om 12 uur vrij 
Nieuwsbrief
VO adviesgesprekken groep 8

Ook op school loopt de energierekening enorm op. Op dit
moment is er vanuit de overheid nog geen steunpakket.
Wij hebben op school de verwarming overdag op 19 graden
gezet. Het is verstandig als elk kind een vest of trui heeft
om eventueel aan te doen. Ook willen wij vragen om
pantoffels mee te geven (geen grote dierensloffen) Het
helpt enorm als de kleding en de pantoffels voorzien zijn
van een naam.

E n e r g i e r e k e n i n g

De kinderen van groep acht hebben deelgenomen aan
een wedstrijd van Nuffic en hebben daarmee een prijs
gewonnen van 500 euro. Deze prijs is besteed aan
boeken voor de mediatheek.
Er is een montessorigymperiode afgesloten en er is
weer volop mogelijkheid tot buitenschoolse
sportactiviteiten.
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De kinderen werken hard aan de

'basisvaardigheden', maar daarnaast is er tijd

voor sport, cultuur en burgerschap. 

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

2 S a m e n  z o e k t  p e r s o n e e l

Op dit ogenblik zijn er vacatures voor 2Samen. Wij roepen
iedereen op om mee te denken over het invullen van deze
vacatures. Er zijn veel mogelijkheden voor een leuke
veelzijdige baan in de kinderopvang.

Laten we hopen dat wij dit schooljaar de feestmaand weer
ouderwets kunnen vieren. De voorbereidingen om een
feestelijke decembermaand te hebben, zijn inmiddels in volle
gang.

De sint-commissie is bezig met de organisatie van het sint
feest. In de bovenbouw zal er dit jaar, in het kader van de
duurzaamheid, een sinterklaasspel worden gespeeld. Het
bovenbouwteam geeft hier samen met de kinderen vorm
aan.

Ook voor kerst wordt er al hard gewerkt. Er komt dit jaar
weer een ouderkerstkoor waar ouders zich voor kunnen
opgeven (zie de oproep verderop in deze nieuwsbrief) en
onze muziekleraar Niels vormt een koor van kinderen.

F e e s t m a a n d  d e c e m b e r

BOUWENNIEUWS
B o v e n b o u w

De afgelopen periode hebben we in de bovenbouw veel
gedaan. We hebben gewerkt aan het thema 'Het ontstaan
van het heelal', waarbij de aarde centraal stond. Als
afsluiting was er een museum waar de kinderen hun
gemaakte werk hebben gepresenteerd aan alle
geïnteresseerden. Leuk om te zien dat jullie met zoveel zijn
komen kijken. Ook hebben we een herfstwandeling
gemaakt met de onderbouw. Samen gingen de kinderen op
zoek naar mooie bladeren.
 
Momenteel werken wij in de klas aan het thema 'Het leven
op aarde' waarbij de reptielen, amfibieën en insecten
centraal staan. Zo worden er muurkranten gemaakt, spellen
bedacht, maar ook geometrielesjes over het assenstelsel
waarin dan ineens een reptiel of insect ontstaat. Hoe leuk 
is dat! 

Op 3 november startte de week van de mediawijsheid. 
In de klassen besteden we aandacht aan de lessen van
Mediamasters. Hierbij spelen we spannende missies en 
leren we steeds meer over alle belangrijke aspecten van
mediawijsheid. De kinderen weten al heel veel, misschien
kunnen ze jullie ook nog wel iets leren. 

Voor geïnteresseerde ouders organiseert Family Factory op

donderdag 10 november 2022 om 20:00 uur een online
ouderavond over mediaopvoeding. Gratis aanmelden kan

via https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-

mediamasters-ouderavond/. 

M i d d e n b o u w

De afsluiting van ons thema ‘Het ontstaan van de aarde’ was
een groot succes. De musea werden druk bezocht. Heel leuk
om te zien! 

Afgelopen week werden de deuren geopend voor de opa's en
oma's. Wat een opkomst! Er werden rondleidingen gegeven,
montessori lesjes gedaan en een aantal opa's en oma's werd
aan het werk gezet bij TeHaTex. Er werden zelfs hier en daar
nog wat optredens gegeven. Kortom, een fijne, gezellige
middag.

De komende tijd werken we aan het thema: 'Amfibieën,
insecten en reptielen'. Veel kinderen zijn al druk bezig met
een onderzoek. 

Groep 3 sluit aan het einde van de week kern 3 af van Veilig
leren lezen. 

Groep 4 is o.a. druk bezig met kloksommen (analoog en
digitaal), altijd goed om thuis ook te oefenen. 

Groep 5 maakt al sommen t/m 1000. 

Wij kiezen er als middenbouw voor het Sinterklaasjournaal
niet te kijken. Uiteraard besteden wij zoals ieder jaar wel
aandacht aan het feest.

https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamasters-ouderavond/
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 Wij kunnen niet wachten om als echte

onderzoekers nog veel meer dingen te

ontdekken.

We maken met de onderbouw een tijdreis naar zo'n 200
miljoen jaar geleden. Het is de tijd van de dinosaurussen.
Door het vertellen van verhalen, het lezen van boeken en
het aanbieden van allerlei werkjes over dinosaurussen, leren
en ervaren we allerlei bijzondere weetjes over
dinosaurussen.

Zo hebben we sporen van dinosaurussen onderzocht en zelf
nagemaakt en hebben we nagemeten hoe groot een
dinosaurus nu werkelijk is. Hoe ver moeten we lopen om van
de kop van de Brachiosaurus naar het puntje van zijn staart
te lopen als hij 26 meter lang is? Past de Brachiosaurus wel in
onze klas? Of in onze gang? 

O n d e r b o u w

Wist u bijvoorbeeld dat op één dinosaurussoort na, alle
dinosaurussen eieren legden? En dat de hoornhoofdige
dinosaurussen zachte eieren legden, zoals de huidige
reptielen? En dat de langnek dinosaurussen en korte
voorpotige dinosaurussen harde eieren legden die niet groter
dan een struisvogelei waren, om ze zo beter tegen roofdieren
te kunnen beschermen. Dat had u niet gedacht hè? 

En dit is allemaal nog maar de start van dit thema, wij
kunnen niet wachten om als echte onderzoekers nog veel
meer dingen te ontdekken.

ORKEST
Maandag 5 december is het weer zover! Dan mogen de

onder- en middenbouw Sinterklaas in de kleine gymzaal

verwelkomen. 

Natuurlijk is het extra leuk als de liedjes die we zingen

voor de Sint,  begeleid worden door een echt orkestje van

ouders. 

Wie speelt er een instrument en vindt het leuk om hieraan

mee te doen? Geef je dan op bij Paul, Herma of Marieke.

Het mag ook via p.deleu@enms.nl. 

SCHOENENDOZEN
Het is voor velen weer tijd voor nieuwe

herfst/winterschoenen. 

In de komende periode kunnen we voor verschillende

doeleinden de lege schoenendozen goed gebruiken. 

We zouden het fijn vinden als jullie deze aan de

leider/leidster willen geven. Alvast bedankt!

M a r i e k e

M a r i e k e

mailto:p.deleu@enms.nl
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Nieuwe koorleden zijn van harte welkom bij 

'de ENMS Nachtegalen'

MOESTUIN

A n o u k

Op een zonnige herfstdag in 2019 ontstond uit een
schoolpleingesprek spontaan het initiatief voor een
gelegenheidskoortje van ouders, dat die kerst voor de
kinderen van de ENMS liedjes ten gehore zou brengen. Er
gingen wat appjes de school rond en al snel groeide de
groep tot een serieuze omvang. In een mum van tijd stond
daar het koor, onder begeleiding van verschillende
professioneel bespeelde instrumenten én meester Paul als
dirigent, te repeteren. 

Het koor werd grappend ‘de ENMS Nachtegalen’ gedoopt
en die kerst werd er tweemaal op school voor de kinderen
en de ouders opgetreden. Het was genieten voor ons als
koor om de blij verraste gezichten van de kinderen te zien.
We wisten toen nog niet dat de jaren erna corona roet in
het eten zou gooien, maar gelukkig mogen we dit jaar als
het meezit weer optreden! 

Nieuwe koorleden zijn natuurlijk van harte welkom, zo
ook instrumenten en nadrukkelijk ook mensen met lage
stemmen. We zullen in november en december op vijf
dinsdag- of woensdagavonden repeteren. Goed kunnen
zingen is zeker geen vereiste! Geïnteresseerden kunnen

mailen naar bloemebrusse@gmail.com. 

Met de bovenbouw naar het achterweitje. Onder het afdak
staan picknicktafels en zit je droog. Bij regen kunnen we
dan toch naar buiten. We hebben geverfd met natuurlijke
verf, die eigenlijk bedoeld is levensmiddelen een leuke
kleur te geven. Rode biet is paarsrood, kurkuma is geel,
wortel is oranje, spirulina is groen (spirulina is een groene
alg) en arrowroot (pijlwortel) is het bindmiddel in de verf. 

We hebben bladeren nagetekend op papier of de
achterkant ingesmeerd met verf en daar een afdruk van
gemaakt. Dan zie je de nerven heel goed. Je kunt thuis
bijvoorbeeld ook kleding verven met de schillen van uien,
kurkuma, paprikapoeder, brandnetelbladeren, de oranje
bloemen van de goudsbloem en ga zo maar door. 

ENMS NACHTEGALEN

B l o e m e

mailto:bloemebrusse@gmail.com


P A G  5

Tijdens de tekenles in alle bovenbouwgroepen hebben we goed gekeken naar paddenstoelen. Het thema van de les was
ook om de paddenstoelen ruimtelijk te tekenen met fineliner en met overlappingen en schaduwen te werken. 

In BB-3 begon Halloween weer te leven. De kinderen leerden hoe ze ook met olie pastelkrijt kleuren in elkaar over
konden laten lopen. Er werd een maan getekend in spookachtig licht, daarna werd op zwart papier het silhouet van
een bijzonder kasteel getekend en uitgeknipt. Het geheel verlevendigd met spoken, vleermuizen etc.

TEHATEX
De opzet voor de tehatex lessen is dit jaar een beetje
veranderd. Paul heeft de creatieve lessen voor de
onderbouw van mij overgenomen en ik blijf de tekenlessen
(om de week voor midden- en bovenbouw) en tehatex
lessen voor de midden- en bovenbouw verzorgen. Ook
worden er op vrijdagmiddag workshops aangeboden,
waarbij kinderen kunnen kiezen of ze hieraan mee willen
doen. Soms zijn er voor een project specifieke activiteiten
(zoals het maken van een vulkaan van papier-maché), die
beter in de tehatex les kunnen gebeuren in een kleiner
groepje.

De schoolreis was dit schooljaar naar dierentuin Blijdorp
en de kinderen van de middenbouw waren hier helemaal 

vol van. Met MB-4 bespraken we de dieren die ze wel heel
erg boeiend vonden en hoe hun natuurlijke omgeving
eruit zou zien. Dat zochten we op internet even op om te
checken. Daarna tekenden ze met oliepastelkrijt de
achtergrond op stevig papier en kleurden dit verder in dit
met ecoline. Het gekozen dier werd op een ander papier
getekend, ingekleurd en uitgeknipt. Met een klein
kartonnetje erachter werd het dier ‘3D’ opgeplakt. De
resultaten waren super! 

Tijdens een workshop konden kinderen van de
middenbouw een vilten bal in laagjes om een knikker heen
natvilten. Lekker met de handen in warm zeepsop en
draaien maar. Toen het droog was, sneden we hem open
en… de ‘aardlagen’ waren te zien!

M a r i e k e

De opzet voor de tehatex lessen is dit schooljaar

een beetje veranderd.


