
NIEUWSBRIEF
D e c e m b e r  2 0 2 2

AGENDA
12 en 13 december
15 december
22 december
23 december
26 december t/m 6 januari
19 januari
19 januari

DIRECTIENIEUWS
S i n t  e n  k e r s t

Op 5 december werden de kinderen, maar ook het team,
verrast met een optreden van het ouderkoor. Het was 
'de opmaat' voor een ochtend vol plezier en sfeer. Wij
schakelen nu rustig over naar kerst. Vanaf volgende week
brengen wij samen met de kinderen de school in kerstsfeer
en maken wij ons op voor de laatste schoolweken voor de
kerstvakantie. 

P A G   1

VO adviesgesprekken groep 8
Museum in de klas midden- en bovenbouw: 14.15-14.45 uur
Viering kerstavond; kinderen om 12 uur vrij 
Kinderen om 12 uur vrij 
Kerstvakantie
Middenbouw naar het theater
Nieuwsbrief

De kinderen van de midden- en bovenbouw werken op dit
moment nog hard aan de afsluiting van het kosmische
thema. Ze kijken ernaar uit om jullie als ouders weer te
ontvangen in de klas op donderdag 15 december van 
14.15 tot 14.45 uur.

M u s e u m  i n  d e  k l a s

K e r s t a v o n d

Binnenkort zullen wij de ouders per mail informeren
hoe wij de kerstavond op school zullen vormgeven. Wij
zijn heel blij dat het dit jaar weer mogelijk is om samen
met de kinderen een mooie kerstavond te vieren. De
kerstcommissie is op dit moment druk bezig om er een
mooi feest van te maken.

M R  w e e r  c o m p l e e t

Jullie hebben als ouders massaal gestemd op drie MR-
kandidaten en Laurie kreeg de meeste stemmen. Wij zien
ernaar uit om in het nieuwe jaar met veel plezier verder te
bouwen aan deze prachtige school. De MR denkt mee en
adviseert ons om onze taak als directie zo goed mogelijk uit
te kunnen voeren. In veel gevallen is er naast adviesrecht
ook instemmingsrecht. Fijn dat veel ouders deze taak op
zich wilden nemen. 
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Wij hopen op jullie steun en aandacht voor

lezen tijdens de vakantie.  

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

Wij zijn als team altijd bezig om alle kinderen met plezier te laten lezen. Werkelijk alles is te vinden in onze prachtige
mediatheek. Astrid geeft ook maandelijks boekentips via de nieuwsbrief. In de klas besteden wij dagelijks veel aandacht
aan lezen. Groep drie kent al heel veel letters. De kinderen hebben zichtbaar veel plezier en herkennen overal woorden.
Wij merken dat bij veel kinderen na een vakantie het leestempo is afgenomen, doordat kinderen thuis niet of nauwelijks
'leeskilometers' hebben gemaakt. Wij hopen op jullie steun en aandacht voor lezen tijdens de vakantie. Elke dag minstens
15 minuten lezen maakt een enorm verschil. 

L e e s k i l o m e t e r s

BOUWENNIEUWS
B o v e n b o u w

In de bovenbouw zijn we bezig met het thema reptielen,
amfibieën en insecten. In de klas hebben we ook echte dieren
gehad. Zo hebben we een week lang een slang, schildpadden,
kevers en een salamander gehad, die elke dag te zien waren
in een andere bovenbouwgroep. De kinderen hebben hier
lesje over gehad en zijn druk bezig met het maken van
werkjes voor het museum op 15 december. Ze kijken uit naar
jullie komst en willen graag laten zien wat ze hebben
gemaakt. 

Groep 8 heeft de IEP afgerond en krijgen bijna hun advies. 

We hebben gezellig sinterklaas gevierd. In de klas hebben we
gedichten geschreven. We hebben lekkere pepernoten
gebakken en opgegeten. Ook hebben we een knutselochtend
in het sinterklaasthema gehad, waarbij ze konden kiezen uit
een aantal creatieve activiteiten.

Op 5 december speelden we een spel met de groep
(escaperoom) en de kinderen waren erg betrokken. Er waren
leuke cadeautjes van thuis meegenomen en de cadeautjes die
over zijn gaan naar een goed doel. 

De laatste paar weken van dit jaar gaan we samen in
kerstsfeer afsluiten. 

W i j  w e n s e n  j u l l i e  a l v a s t  e e n  m o o i e  v a k a n t i e  e n  h o p e n  i e d e r e e n
w e e r  g e z o n d  t e r u g  t e  z i e n  i n  2 0 2 3 !
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 Diverse technieken kwamen aan bod zoals

prikken, knippen, borduren, vouwen en het

maken van een gipsafdruk van Sint. 

De stap van de dino’s naar de Sint was na de intocht snel gemaakt. De kleuters hebben hard gewerkt om met diverse
montessorimaterialen de stoomboot na te bouwen. Dat viel lang niet mee, want eerst moest het materiaal geordend worden,
bijvoorbeeld van lang naar kort, van hoog naar laag of van dik naar dun. Er werd gerijmd, er zijn woorden gestempeld bij
sinterklaasplaatjes en er is geoefend met het verdelen van woorden in klankgroepen. Er zijn pepernoten gebakken in alle groepen,
die natuurlijk gelijk geproefd moesten worden. Liedjes en versjes werden geoefend ter voorbereiding op ‘de grote dag’. 

Ook is er heel veel geknutseld de afgelopen weken en in het bijzonder op de knutselochtend: stoomboten, een open haard, een
schilderijlijstje, Sint en piet. Diverse technieken kwamen aan bod zoals prikken, knippen, borduren, vouwen en het maken van
een gipsafdruk van Sint. Tussen de werkzaamheden door konden de kleuters die dat wilden zich laten schminken. Met grote
regelmaat kwamen er ouders voorlezen in de groepen. 

Afgelopen maandag was het moment waar iedereen naar uitkeek: het bezoek van Sint en zijn pieten aan onze school. In het
speellokaal kon elke groep een dansje doen of een liedje of versje laten horen. Elke groep werd verwend met een prachtige nieuwe
puzzel en speciale ‘toverpotloden’ voor bijzondere werkjes. Een zakje kruidnoten maakte het feest compleet. De ochtend werd
gezamenlijk afgesloten met een geweldige poppenkastvoorstelling verzorgd door de oma van Rosalie. We kijken terug op een zeer
geslaagd en gemoedelijk sinterklaasfeest. Fijn dat we op zoveel hulp van ouders konden rekenen! 

M i d d e n b o u w

O n d e r b o u w

Wat hebben we een gezellige sinterklaastijd achter de rug.
Er was vorige week een knutselochtend en er zijn
verschillende creaties gemaakt, dat was heel gezellig en
geslaagd. De lokalen zagen er mooi versierd uit, wat hadden
de kinderen enorm hun best gedaan! Het bezoek van de Sint
in de gymzaal was heel gezellig, we hebben gezongen, er
waren optredens en de Sint wist van alles te vertellen over
de kinderen.

Het thema voor kosmisch over reptielen, amfibieën en
insecten zijn we aan het afronden en er is op donderdag 
15 december van 14.15 tot 14.45 uur een museum in de klas,
zodat alle ouders kunnen zien waar de kinderen aan hebben
gewerkt.
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Alle onderbouwkinderen hebben het pietengym

examen afgelegd en zijn met vlag en wimpel

geslaagd!

Sinds november zijn er voor de onderbouw nu ook
gymlessen op dinsdag met een extra meester en juf erbij.
Yes! Daniel en Kirsten (studenten HALO) lopen stage bij
ons op school. Nu kunnen de kinderen zowel op dinsdag 
als woensdag lekker gymmen. Op dinsdag oefenen de
kinderen in de kleine gymzaal met spelletjes in
verschillende vakken en dit gaat super goed!

GYM

P a u l i e n

Inmiddels hebben we de eerste periode naschoolse sport
afgesloten. Er is fanatiek padel gespeeld op woensdag-
middag, waarbij we veel geluk hadden met het lekkere
weer. Het skiën en snowboarden bij de Uithof was ook
weer een succes. Op donderdagmiddag heeft een jonge
groep heel hard gewerkt aan hun korfbalskills en op de
vrijdagmiddag ging het los bij hockey. De laatste les zijn
zelfs de ouders en een paar broertjes en zusjes mee komen
doen. Dat was gezellig!
Er zijn ook een paar dappere bovenbouwleerlingen die mee
hebben kunnen doen aan de lessen wintersurfen, super
tof! Binnenkort starten de inschrijvingen voor de nieuwe
naschoolse sporten, dus houd de mail goed in de gaten.

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

O n d e r b o u w

P i e t e n g y m

Op woensdag 30 november hebben alle leerlingen van de
onderbouw het pietengym examen afgelegd en zijn met
vlag en wimpel geslaagd! Op 5 december hebben zij hun
Pietendiploma mee gekregen om zelf in te kleuren.

M i d d e n -  e n  b o v e n b o u w

Ook bij de gymlessen in de andere bouwen helpen er
stagiairs van de HALO. De klassen die gym hebben op
maandag krijgen les van Bas en Maud. Op de vrijdag
ondersteunen Tijn, Tijn en Jasper bij de montessorigym.
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TEHATEX
Als deze nieuwsbrief verschijnt, is de Sint alweer uit het
land. Toch is het leuk om te laten zien wat de midden- en
bovenbouw hebben gemaakt over dit onderwerp.

MB-1 heeft van klei ‘chocoladeletters’ gemaakt, je zou er zo
je tanden in willen zetten, mmm. Tijdens de tekenles
leerden de kinderen uit de middenbouw hoe je de nieuwe
stoomboot van de Sint ook in ‘3D’ kunt tekenen. Dat lukte
ze echt goed, ze waren heel trots! M a r i e k e

Als het regent kunnen we altijd onder het afdakje zitten op
het achterweitje (bij de picknicktafels) om daar iets
creatiefs te doen. Als het echt te koud is, dan proberen we
binnen een plekje te vinden. Dat is soms best lastig, want
van alle beschikbare ruimtes wordt druk gebruikgemaakt.
Gelukkig konden we terecht in de keuken van de BSO.
Daar hebben we een natuurschilderij gemaakt. Een
schilderij met dingen uit de natuur: eikels, beukennootjes,
esdoorn helikopters, mooie herfstblaadjes. Ik heb een
rondleiding gegeven in de moestuin aan de nieuwe
leerkrachten. Proeven, ruiken, voelen aan de blaadjes. 
Nu weten ze ook wat er in een tuinles gebeurt. Op het
achterweitje, op het stukje grond waar vroeger het
kippenhok stond, hebben we een tijdje geprobeerd een
minimoestuin te houden voor de onderbouw. Helaas
waren daar zoveel naaktslakken dat daar geen beginnen
aan was. Het kippenhok is nu afgebroken en er wordt hard 

Een schilderij met dingen uit de natuur: 

eikels, beukennootjes, esdoorn helikopters, mooie

herfstblaadjes. 

MOESTUIN

A n o u k

gewerkt daar een plek van te maken waar je rustig kunt
zitten en ook misschien wel eens een buitenles kunt
houden. Lisette (tuinouder), die tegenwoordig elke
donderdag bij de tuinlessen aanwezig is, heeft daar al
groenbemesters ingezaaid om de grond voor te bereiden
op een bloemrijk hoekje.

BB-3 heeft uitleg gekregen over de kunstenaar Keith
Haring en hoe hij zijn beroemde poppetjes tekende. We
hebben er een sinterklaas tintje aan gegeven. Met
permanent marker werd er getekend en met ecoline
ingekleurd. Met alleen lijnen is de tekening ook al grappig
om te zien.
Tijdens de tekenles in de bovenbouw leerden de kinderen
hoe ze een cadeautje in perspectief konden tekenen. De
oudere kinderen vinden het vaak fijn om te leren hoe je
iets kunt doen, daarna maken ze er toch allemaal weer hun
eigen tekening van. Mooi om te zien. 



Boekenpluim voor de onderbouw:  
‘Morris’ de jongen die de hond vond, geschreven door Bart Moeyaert.
Dit nieuwe boek is hartverwarmend en vrieskoud tegelijk. De hond van Morris oma
heet niet toevallig Houdini. Het dier is een meester in ontsnappen. Morris moet de berg
bij oma’s huis op om de hond te zoeken. Maar net als hij met de hond in zijn armen aan
de tocht naar huis begint, valt de sneeuw met bakken uit de lucht. Van het ene op het
andere moment staat de jongen er enkeldiep in. Boven op de berg snijdt de noorderwind.
Het dal lijkt erg ver weg. Tot overmaat van ramp doet Houdini nog eens wat ze het
liefste doet: ervandoor gaan.

Boekenpluim voor de middenbouw: 
‘Wolvenweer’, een origineel verhaal van tweevoudig Gouden Griffel-winnaar 
Simon van der Geest met stoere illustraties van Zilveren Penseel-winnaar 
Karst-Janneke Rogaar. 
Masja is dol op haar vriend Iwan. Hij is de stoerste van alle wolven. Hij heeft veel haar
en een bek vol tanden. Masja wil hem vragen of hij haar wolf wil zijn. Maar dan gebeurt
er iets geks. In het schijnsel van de volle maan verandert Iwan ineens in… een slappe,
dunne man. Masja weet niet goed meer wat ze voor hem voelt. Iwan mag dan een slappe
man zijn, hij blijkt wel het weer te kunnen voorspellen: hij is een weerman! De andere
wolven lachen hem keihard uit. Zelfs als hij waarschuwt voor een zware storm. En
Masja? Zal zij haar Iwan geloven?

Boekenpluim voor de bovenbouw:  
De verdwenen steden, geschreven door Shannon Messenger.
Bijzondere gaven, duistere geheimen, nieuwe vriendschappen, onduidelijke vijanden…
Dit raadselachtige verhaal neemt je mee naar een fantastische, nieuwe wereld! Niet voor
niets wordt deze serie door Disney verfilmd. En wist je dat Atlantis dus gewoon nog
bestaat? Genre is sprookjes/fantasie en het leesniveau vanaf circa 11 jaar.
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NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK
De sinterklaasboeken zijn weer terug in de boekenkast en de kerstboeken zijn verdeeld onder de groepen. De
mediatheek is in kerstsfeer en dat maakt het extra gezellig om met een boekje bij de lampjes te lezen of voor te lezen.
Kerst is het feest van barmhartigheid, liefde, van sfeer, warmte en vooral ook van het vertellen van verhalen. Er zijn
een aantal mooie nieuwe boeken aangeschaft die gaan over de feestmaand.

Leuk om te weten dat ‘Lampje’ op tv komt (van 2 t/m 5 januari, NPO)! Het is een vierdelige tv-serie naar het
gelijknamige boek van Annet Schaap. Dit boek staat dit jaar voor de tweede maal op de lijst van de beste kinderboeken.

A s t r i d

Prinsjesdag 19 september 2023
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

De vakanties en vrije dagen kunt u ook altijd terugvinden op onze website, 
zie https://www.enms.nl/informatie-voor-ouders/jaarkalender/

SCHOOLVAKANTIES 2023-2024


