
NIEUWSBRIEF
F e b r u a r i  2 0 2 3

AGENDA
23 februari
24 februari
27 februari t/m 3 maart
14 maart
23 maart
05 april
07 april
10 april

DIRECTIENIEUWS
K o s m i s c h  o n d e r w i j s
Nog een week te gaan en dan is het alweer voorjaars-
vakantie. Mooi om te bedenken dat wij alweer een flink
stuk op weg zijn in het vormgeven van een gewoon
schooljaar (zonder coronamaatregelen). Op vrijdag 
24 februari heeft het team een studiedag en zijn alle
kinderen vrij. De studiedag staat in het teken van onze
kosmische lijn. Heel het team wordt dit schooljaar
bijgeschoold in het geven van kosmisch onderwijs.
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Montessori Café (8.30 – 9.30 uur)
Margedag groep 1 t/m 8; studiedag team ENMS
Voorjaarsvakantie
Onderbouw naar Theater Dakota 
Nieuwsbrief
Paasviering
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag

Steeds meer kinderen zijn in het bezit van een smartwatch
en dat zorgt voor een nieuwe uitdaging. Wij hebben als
school dezelfde regel voor de smartwatch als voor de
smartphone. Tijdens schooltijd bewaar je het horloge in je
tas of geef je het in bewaring bij de leerkracht.  

S m a r t w a t c h

O n d e r w i j s i n s p e c t i e
Vorige week hebben wij bezoek gehad van de inspectie.
Er zijn gesprekken gevoerd met de directie, teamleden en
ouders. Ook zijn er enkele lessen bijgewoond. De
inspectie kijkt hoe de bestuurder van de Stichting Het
Rijnlands Lyceum ons als directie begeleidt en aanstuurt.
Aan de hand van alle gesprekken en de openbare
uitstroomgegevens wordt de kwaliteit van ons
onderwijs gemeten. Binnenkort ontvangt de bestuurder
hierover een rapport.

N i e u w e  S M W ' e r

Sinds begin februari is de nieuwe schoolmaatschappelijk
werker bij ons op school gestart. Zij heet Ciska Monkel en
verderop in de nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor. Op
dinsdagochtend is zij aanwezig.
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Wij hebben al een voorproefje mogen zien en

het ENMS fragment is erg leuk geworden.

BOUWENNIEUWS
B o v e n b o u w

Een aantal weken geleden is onze school bezocht door het
televisieprogramma In de Regio. Onze gymdocenten 
Andrea en Paulien vertellen tijdens de opname iets over de
ENMS, maar vertellen vooral over de manier waarop zij
montessorigym geven. Wij hebben al een voorproefje
mogen zien en het is erg leuk geworden. Het programma
wordt op 5 maart aanstaande bij RTL 4 uitgezonden. Op 
11 maart wordt het programma herhaald. Daarna wordt het
tv-fragment ook op onze website geplaatst waar u het altijd
nog kunt terugzien.

M i d d e n b o u w Groep 4 is druk bezig met de x tafels, zo zijn de tafels 1, 2, 5 en
10 al voorbijgekomen. De tafel van 3 leren ze nu.

Ook groep 5 is druk bezig met de x tafels, zij leren alle tafels
t/m 10. In de groep 5 lessen wordt het extra geoefend. Wilt u
thuis ook oefenen met uw kind?

Het is alweer bijna vakantie, de tijd vliegt als je het naar je
zin hebt. En dat hebben wij zeker met de kinderen.

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

E N M S  o p  d e  t v B e d a n k t  o u d e r s  e n  k i n d e r e n

De twee goede doelen (De Spelplek en Rockingupxmas),
waar ouders en kinderen speelgoed aan hebben geschonken
tijdens de kerstactie, waren erg blij met alle donaties. Van
speltherapeute Marianne Linger van de Spelplek kregen we
de volgende terugkoppeling:
Wat een geweldige verrassing was dat, al die tassen met zoveel
speelgoed, leuke boeken en spelletjes! Ik ga ervoor zorgen dat
alles goed terecht komt. Heel erg bedankt voor al jullie moeite!

Afgelopen weken hebben we meer geleerd over de wereld
van de Arabieren. We zijn ons gaan verdiepen in de
tweeëntwintig verschillende Arabische landen, de
verschillende culturen van deze landen, de klimaten en
geloven. Ook hebben wij ons verdiept in het Werelderfgoed
van deze landen. Vorige week vrijdag waren er veel
verschillende mooie en interessante werken te bewonderen
tijdens het museum. Waaronder muurkranten,
wereldkaarten en venndiagrammen. De kinderen hebben
hard gewerkt. Werk om trots op te zijn. Aankomende weken
is het thema in de bovenbouw de Maya’s.

Groep acht heeft afgelopen week ook het thema ' in en om
het huis' voor Engels afgerond. Hieruit zijn mooie
verschillende plattegronden van droomhuizen met
bijhorende verhalen ontstaan. Leuk om te zien en te lezen
wat kinderen graag zouden willen hebben als droomhuis.
Groep acht gaat de komende weken aan de slag met het
thema 'travel'. Hoe vind ik de weg of leg ik uit hoe je ergens
moet komen?

Het kosmische thema nomaden en de Masai is vorige week
afgesloten. Inmiddels zijn we alweer bezig met het volgende
thema en dat is Vikingen. Wist u dat Vikingen de beste
botenbouwers waren? We hebben er weer veel zin om mooie
verwerkingen te maken.

Groep 3 heeft alle letters geleerd en leren steeds moeilijkere
woorden lezen en schrijven. Ook de ‘sch’ hebben ze al geleerd.
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 De kinderen hebben een vlag ontworpen en

hun eigen stoffen vlag gemaakt.

De afgelopen tijd hebben we in de onderbouw gewerkt aan het
thema vlaggen. De kinderen hebben geleerd wat de functie
van vlaggen is en wat de verschillende kleuren en symbolen
op een vlag betekenen. Daarnaast hebben de kinderen een
eigen vlag ontworpen. Aan de hand van hun ontwerp hebben
de kinderen allemaal hun eigen stoffen vlag gemaakt. Het
museum afgelopen vrijdag was een succes. Voor de
voorjaarsvakantie zullen we het thema vlaggen afronden,
zodat we na de vakantie kunnen starten met een nieuw
thema.

We hebben een leuk uitje in het vooruitzicht: op dinsdag 
14 maart gaan alle onderbouw groepen naar het Theater
Dakota om gezamenlijk de voorstelling 'Hé, wie zit er op de
wc?' te bezoeken.

In verband met de afwezigheid van Paulien hoeven de
kinderen voorlopig geen gymkleding mee te nemen. Op
maandag en dinsdag gymmen zij op school in het speellokaal in
hun gewone kleding (en met de gymschoenen die op school al
aanwezig zijn).

Mochten er ouders zijn die onderbroeken, sokken en lange
broeken over hebben, dan willen wij die graag hebben als
reservekleding. Andere reservekleding (t-shirts, vesten)
hebben wij voldoende.

O n d e r b o u w

MUZIEK
Dit schooljaar hebben we met de muziekles al veel leuke dingen gedaan. Hieronder een verslag van wat we de afgelopen
weken in de midden- en bovenbouw hebben behandeld.

De middenbouw heeft een Afrikaanse muziekles gehad die aansloot op hun thema: de Masai. We hebben geluisterd naar
Afrikaanse muziek en gekeken naar wat de verschillen zijn tussen muziek die we op de radio horen en deze muziek uit
Afrika. Ook hebben we daarna een Afrikaans liedje gezongen. Ondanks het feit dat de kinderen de taal niet spraken, pikten
ze dit goed op en zongen ze het helemaal mee. Als afsluiter hebben we getrommeld en geklapt op muziek uit Afrika op de
djembés en de bongo’s. 

Bij de bovenbouw hebben we verschillende muziekstijlen behandeld. We begonnen met rapmuziek. Na een kort gesprek
over wat rappen is en wat de kinderen hiervan wisten, zijn ze in groepjes aan de slag gegaan met het schrijven van hun eigen
rap met als thema: vrije tijd. Door dit thema te kiezen konden alle kinderen schrijven over wat ze het liefst doen na schooltijd.
Hier kwamen hele leuke resultaten uit. 
In de les erna hebben we het gehad over de blues. We speelden met de boomwhackers mee met de akkoorden van een
bluesnummer. Hierna hebben we op het bord nog een eigen blues solo gemaakt met de noten uit de bluestoonladder. 

N i e l s
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TEHATEX
In de middenbouw werd afgelopen vrijdag het project over de
Maya’s afgesloten. Tijdens de tehatex lessen hebben de
kinderen in MB-3 Afrikaanse ‘modderlappen’ gemaakt. Die
heten ook wel Bogolans. Tijdens een filmpje konden we zien
hoe dat in Afrika gemaakt wordt. Wij hebben in tweetallen
gewerkt, zodat we gespiegeld konden schilderen. We
maakten dit wel op papier, niet met modder….

Tijdens de tekenles in de middenbouw kregen de kinderen
een dictee. Dat klonk even vreemd, maar het was een
tekendictee. Ik vertelde een verhaaltje over de reus Bor en de
kinderen tekenden dit op hun papier. En alle kinderen
maakten hier hun hele eigen tekening van. Super! M a r i e k e

Tijdens de tekenles in de middenbouw kregen de

kinderen een tekendictee.

De medezeggenschapsraad (MR) heeft inspraak op het beleid van de school, geeft gevraagd en ongevraagd advies en kan
initiatieven ter tafel brengen bij de directie. De komende tijd denkt de MR onder andere mee over het meerjarenbeleidsplan
en de ouderbetrokkenheid in de school. 

Er zijn twee geledingen, de afvaardiging van personeelsleden bestaat uit: 
Heidi van Steekelenburg
Saskia Onnes
Paul de Leu

De oudergeleding van de MR wordt gevormd door: 
Mandy Binken
Jan Bart Brockhuis
Laurie Mielen  

In contact komen met de MR? 
Contact met onze 'achterban' vinden we belangrijk. Wij zijn aanwezig tijdens het Montessori Café op donderdag 23 februari
en we zijn bereikbaar via mr@enms.nl. 

De kinderen van BB-1 werken met klei. Afgelopen donderdag
heeft de helft van de groep met klei een Hamsa handje
gemaakt (handje van Fatima). We hebben geleerd dat dit
handje niet alleen een symbool is van de Islam, maar ook van
de Christenen, Joden en bij het Hindoeïsme. Alleen heeft het
dan andere namen. De andere helft van de groep gaat meer
leren over de Maya kalender en naar aanleiding hiervan een
klei werkstukje maken.

Tijdens de tekenlessen in de bovenbouw kregen de kinderen
een vormpje van hout, en die moesten ze minimaal vier keer
op hun papier omtrekken en dan kijken wat je er van kon
maken. Dit om de fantasie te stimuleren. Max heeft dit wel
heel bijzonder knap gedaan!

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:  
De wijde wereld in!, een prachtig prentenboek van onze meesterverteller Jacques Vriens. 
Een vertederend verhaal over het leven van een das. 
Thema’s: gevoelens, relaties, natuur en dieren. 
Vanaf 3 jaar.

Boekenpluim voor de middenbouw: 
Hou je vast, geschreven door Selma Noort. 
In dit aansprekende toneelleesboek op AVI M3 klimt Fee in een boom, maar ze durft er niet
meer uit. Tijl helpt haar en juf komt helpen. Maar dan zitten zij ook vast in de boom. Wie
kan Fee, Tijl en de juf redden? Lees samen hardop de dialogen uit dit boek voor. Wie leest
Fee? En hoe klinkt haar stem?Gebruik leuke stemmetjes, lees zacht voor of schreeuw juist,
alles mag, dus leef je lekker uit in je rol. 

Boekenpluim voor de bovenbouw:  
Gevaarlijk water, geschreven door Marte Jongbloed.
Dit is een spannende jeugdroman over de Watersnoodramp uit 1953. Dit boek verschijnt in
herdenkingsjaar 2023, precies zeventig jaar na de ramp. Een toegankelijk geschreven
historisch jeugdboek over een onderwerp dat weer actueel is na de watersnood in Limburg
in 2021 en de stijgende zeespiegel. Voor dit boek heeft Marte Jongbloed veel onderzoek
gedaan en overlevenden van de ramp gesproken. Leeftijd 10-12 jaar.
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NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK

een verhaal schrijven, ze zijn dus schrijvers! 
de tekeningen en linosnede erbij maken, dus ze zijn ook
illustrators! 
hun eigen ontwerp maken, dus ze zijn ook vormgevers! 
uiteindelijk ook het boek in elkaar zetten, boekbinders dus! 

De Kinderjury Leesweken zijn begonnen. Wij doen er op school
ook aan mee. Tot 9 april lezen leerlingen zo veel mogelijk boeken
om daarna een stem uit te brengen op hun favoriet. Vanaf 10 april
is de stemperiode. Om de lezers te helpen is er de Kinderjury
Tiplijst, samengesteld uit de bestverkochte en meest uitgeleende
kinderboeken van het afgelopen jaar. Er is een lijst voor 6-9 jaar en
een lijst voor 10-12 jaar. Op www.kinderjury.nl staat ook
informatie. We hebben veel van deze boeken in de mediatheek.
Stimuleer de kinderen ook thuis uit deze boeken te lezen. 

Groep 7 is begonnen met het ‘Maak je eigen boek project’. De
boeken worden helemaal door de kinderen zelf gemaakt. In een
aantal weken gaan ze: 

A s t r i d
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NIEUWE SMW'ER
Graag wil ik mij even voorstellen, mijn naam is Ciska Monkel en vanaf februari 2023 ben ik
als schoolmaatschappelijk werker op de ENMS aan de slag. Ik ben elke dinsdagochtend van
8.00 tot 12.00 uur aanwezig op school.

Momenteel zit ik in mijn vierde jaar van de deeltijdopleiding HBO social work. Mijn hart ligt
bij het werken met kinderen en na jaren met heel veel plezier op de groep te hebben
gestaan, mag ik nu kinderen, ouders en leerkrachten op school ondersteunen. 

Als ouder kunt u bij mij terecht wanneer u vragen heeft over opvoeden en opgroeien,
vastloopt met bepaalde zaken waar u hulp bij kunt gebruiken of voor informatie en/of
advies. Ik kan met u in gesprek, maar natuurlijk ook met uw kind mocht hier behoefte 
aan zijn.

U kunt met mij in contact komen via Liselore (de intern begeleider), de leerkracht van uw
kind of u kunt zelf contact met mij opnemen.

Kom gerust bij mij langs als u nader wilt kennismaken of als u vragen heeft!

T: 06-81688706
E: c.monkel@smw-basischool.nl
I: www.smw-basisschool.nl

C i s k a

http://www.smw-basisschool.nl/

