
NIEUWSBRIEF
J a n u a r i  2 0 2 3

AGENDA
23 januari t/m 3 februari
25 januari
8 februari
10 februari
13 t/m 17 februari
15 februari
16 februari
24 februari
27 februari t/m 3 maart

DIRECTIENIEUWS
S t a r t  2 0 2 3

Het team en de kinderen zijn na de vakantie goed van start
gegaan. Er is een nieuw kosmisch thema en er wordt hard
gewerkt aan de basisvaardigheden. Vanaf aanstaande
maandag beginnen wij weer met de IEP toetsen voor taal,
rekenen en spelling. De toetsen voor hart en handen
hebben de kinderen deze week gemaakt.
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IEP toetsperiode
Letterspeurtocht door de school met groep 3
Informatieochtend aspirant ouders (9.00-10.30 uur)
Museum in de klas in alle groepen (14.15-14.45 uur)
Ouder-kind gesprekken
Montessori Café (8.30 – 9.30 uur)
Nieuwsbrief
Margedag groep 1 t/m 8; studiedag team ENMS
Voorjaarsvakantie

Op woensdag 15 februari is er weer een Montessori Café
voor ouders van 8.30 tot 9.30 uur. Wij willen dan onder
andere het klokkijken en het belang ervan met elkaar
bespreken. Ook laten wij zien wat er op het gebied van
klok-rekenen van de kinderen wordt gevraagd en kunnen
er tips worden uitgewisseld. 

M o n t e s s o r i  C a f é

G y m

Andrea is terug van zwangerschapsverlof en gaat de
komende tijd in kleine groepjes aan gymdoelen werken.
Daarnaast zal zij ook aan jaargroepen rots- en
watertrainingen geven. Dit is een training om positieve
weerbaarheid en sociale vaardigheden bij kinderen te
vergroten. Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen
geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen
weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie,
kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen
zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren. Door
middel van lichamelijke oefeningen, gecombineerd met
mentale oefeningen, wordt er gewerkt aan
zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie.

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



P A G   2

Ouders zijn welkom in de klas op vrijdag 

10 februari van 14.15 tot 14.45 uur. 

BOUWENNIEUWS
B o v e n b o u w

Na een heerlijke vakantie zijn we in de bovenbouw weer hard aan het werk. Zo zijn groep 6 en 7 begonnen met de IEP-toetsen.
Hiermee kunnen ze laten zien welke doelen ze dit schooljaar al hebben behaald. Ook maken we deze periode kennis met de
wereld van de Arabieren. Welke landen liggen er in de Arabische wereld en hoe leven deze mensen? Op deze en andere vragen
zoeken de leerlingen de antwoorden om te presenteren in het museum. Ouders zijn welkom in de klas op vrijdag 10 februari van
14.15 tot 14.45 uur. 

Verder is een deel van groep 8 deze week bij het Maris College aan Zee geweest (de andere leerlingen van groep 8 gaan volgende
week). Hier hebben de leerlingen een rondleiding gekregen door een deel van de Scheveningse haven en de visafslag. Hierna
hebben ze tijdens een techniekles een mooie telefoonhouder gemaakt. Kortom, de bovenbouw is 2023 goed begonnen!

M i d d e n b o u w

In de middenbouw hebben we een goede start gemaakt in
2023! We hebben in de eerste week onze vakantieverhalen
geschreven, waarbij groep 4 en 5 al op de hoofdletters en
punten let! Hierbij hebben ze ook een bijpassende tekening
gemaakt. 

Het thema van de komende tijd is Nomaden en de Masai. We
leren veel over de tradities van de Masai. Wist je dat de kleur
rood bijvoorbeeld de favoriete kleur is van de Masai? En we
vergelijken ons eigen leven met die van de Nomaden. Op
vrijdag 10 februari van 14.15 tot 14.45 uur kunnen ouders de
werkjes van de kinderen in de klas bewonderen. 

Groep 3 is al bezig met kernboekje 6 van Veilig Leren Lezen.
Wanneer kern 6 is afgerond, zijn alle letters aangeboden.
We vieren dat samen met de kinderen van groep 3 op
woensdag 25 januari met een letterspeurtocht door de
school. 
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 Het tweede thema in de onderbouw 

is het zwarte tijdlint. 

Dit gaat over het ontstaan van de aarde.

De kerstversieringen zijn allemaal weer opgeruimd en de
herinneringen aan een prachtige sfeervolle kersttijd op
school nemen we met ons mee. Inmiddels zijn we alweer
twee weken hard aan het werk in dit nieuwe jaar. 

We hebben twee leuke kosmische thema’s op ons
programma staan. De vlaggen van de wereld met heel veel
algemene lesjes en verwerkingen. Zomaar een paar dingen
die voorbij komen: ieder land heeft een eigen vlag, wanneer
gebruiken we de vlag, hoe was dat vroeger, hadden ridders
al vlaggen? Dit is een onderwerp waar veel over te vertellen
is.

Het tweede thema is het zwarte tijdlint. Dit gaat over het
ontstaan van de aarde. We hebben mooi materiaal waarbij
we dit onderwerp met het verhaal erbij aanschouwelijk
maken voor de kinderen. Daar horen dan ook werkjes bij die
de kinderen kunnen maken. Op vrijdagmiddag 10 februari
van 14.15 tot 14.45 uur mogen ouders een kijkje nemen in de
klas en kunnen zij de werkjes zien die de kinderen hebben
gemaakt. 

O n d e r b o u w

Verder maken alle kinderen in de middenbouw veel
leesmeters en we oefenen ook vaak met een leesmaatje.
Leerzaam voor beiden! 

Groep 4 en 5 rekenen nu met m-dm-cm (mm), l-dl en cl. 
Het is fijn als er thuis ook geoefend kan worden met de
keertafels. Groep 4 oefent met de tafel van 2-5 en 10. 
Groep 5 oefent met de tafel van 1 t/m 10, 15 en 25 (splitsen 
in 10 en 5, 20 en 5). 

Volop activiteiten dus in de middenbouw. We zijn ook naar
de voorstelling ‘De kleurendief’ in het Zeeheldentheater
geweest. 

Op tweede kerstdag is onze ‘klassen-opa’ Menno de Rijk op 99-jarige leeftijd helaas overleden. 
Veel kinderen die in OB-4 zitten en hebben gezeten, hebben hun eerste Duitse woordjes van hem geleerd. 
We zullen hem herinneren als een markante persoonlijkheid met veel gevoel voor humor en geduld.

O p a  M e n n o
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TEHATEX
In het nieuwe jaar is de middenbouw gestart met een
project over andere volkeren en de nomaden staan hierbij
nu centraal. We hebben een gesprekje gehad over de
kamelen, die wel 200 liter water in vijf minuten kunnen
drinken! Ideaal voor in de woestijn. En ook hebben we
gekeken naar de kleden die nomaden steeds weer
meenemen en in hun tenten leggen. Hier hebben de
kinderen een kunstwerkje van gemaakt. 
Tijdens de workshop op vrijdagmiddag konden kinderen
kleine kleedjes weven.

M a r i e k e

We zijn het nieuwe jaar begonnen met een groene
moestuin. Zelden was het zo'n warme winter, waardoor de
meeste planten in de moestuin er nog kakelvers uitzien.

Genoeg te proeven dus voor de middenbouw. Ze gaan weer
enthousiast kijken of ze nog weten waar alles staat en hoe
het heet. Snijbiet en rucola in overvloed, peterselie en
venkel is er ook nog. 

De komende weken wordt het kouder en gaat het 's nachts
vriezen. Dan stopt de groei van de meeste planten. Het kan
er volgende week zomaar heel anders uitzien.

De kruidenspiraal was een beetje ingenomen door de
oregano. Na een stevige opfrisbeurt is er weer ruimte voor
nieuwe kruiden: citroentijm, dropplant (de echte!) en
rozemarijn. Weer wat andere smaken erbij. 

Via de nieuwsbrief zal de MR verslag uitbrengen

van ontwikkelingen.

MOESTUIN

A n o u k

Met de start van het nieuwe jaar is de MR in januari in
volledige bezetting aan de slag gegaan, na het aantreden
van Laurie. De oudergeleding van de MR bestaat nu uit:
Mandy Binken, voorzitter
Jan Bart Brockhuis
Laurie Mielen

Na een prettige kennismaking zijn de komende
vergaderingen gepland tot aan de zomervakantie. 
De MR denkt met de directie mee over uiteenlopende
onderwerpen zoals financiën en ouderbetrokkenheid.
Via de nieuwsbrief zal de MR verslag uitbrengen van
ontwikkelingen.

Wil je in contact komen met de MR? Wij zullen aanwezig
zijn op de Montessori Cafés en wij zijn bereikbaar via
mr@enms.nl. 

In de bovenbouw is er aandacht voor de Arabische landen
in de wereld. We hebben naar plaatjes gekeken van
moskeeën en hun specifieke ‘uien torentjes’. De kunstenaar
Hundertwasser heeft deze vormen ook gebruikt in zijn
kunstwerken. Met permanent marker tekenden de
leerlingen de fantasie moskee-achtige gebouwen en
kleurden deze in met ecoline en goudverf.

M a n d y ,  J a n  B a r t  e n  L a u r i e ,  O u d e r g e l e d i n g  M R

NIEUWS UIT DE MR

mailto:mr@enms.nl


Boekenpluim voor de onderbouw:  
Maximiliaan Modderman geeft een feestje, van Joukje Akveld en Jan Jutte 
Tijdens de Voorleesdagen staat dit Prentenboek van het Jaar 2023 centraal. Maximiliaan
Modderman is alleen thuis en organiseert een feest voor zijn speelgoedbeesten. Met
taart! Het wordt een wild feest. En een vies feest. Wat zullen mama en papa zeggen als ze
thuiskomen?
Een uitbundig en herkenbaar verhaal voor alle kinderen die er weleens een puinhoop
van maken.

Boekenpluim voor de middenbouw: 
Handboek voor superhelden, geschreven door Elias Vahlund
Een nieuw deel van Handboek voor Superhelden. Alle kinderen die ontvoerd waren,
zijn weer thuis bij hun families. Dat is goed nieuws zou je zeggen, maar de superhelden
zijn er niet helemaal gerust op: er klopt gewoon iets niet. Waarom zou iemand heel veel
moeite doen om al die kinderen te ontvoeren, om ze vervolgens een paar dagen later
weer vrij te laten? Op hetzelfde moment wordt Rozenheuvel overspoeld door een golf
aan inbraken. Lisa is ervan overtuigd dat er een verband moet zijn.

Boekenpluim voor de bovenbouw:  
De Noorse schat, geschreven door Sarah Brusell
Dit is deel 1 uit de rekenserie. Deel 2 en 3 zijn ook dit jaar uitgekomen. Het zijn geen
gewone leesboeken, maar (educatieve) leesavonturen die gecombineerd worden met
zaakvakken en rekenen. Lees, reken en los het mysterie op!

Rekenmeester Olof zit het liefst de hele dag munten te tellen in zijn luie stoel. Helaas, op
een dag vindt Vikingkapitein Krieg een geheimzinnig kistje met een rekenraadsel erop.
Halsoverkop wordt Olof meegesleurd op schattentocht, samen met zijn stoere assistente
Astra. Lukt het de dappere Vikingen om de schatkamer van koning Gorm de Slimme te
vinden? Dat bepaal jij! Help de helden in het boek door de raadsels op te lossen waardoor
ze de schat kunnen vinden. 
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NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK
De Nationale Voorleesdagen 2023, speciaal voor baby’s,
peuters en kleuters, zijn van woensdag 25 januari t/m vrijdag
4 februari. Ook bij ons op school besteden we er aandacht aan.
 
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie,
ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt ze veel plezier. 
De bibliotheek in de buurt heeft rond deze periode ook leuke
activiteiten.

A s t r i d


