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Onderwijstaking op 12 september : leerlingen vrij

Een groot deel van het team van de Eerste Nederlandse Buitenschool maakt gebruik van
het stakingsrecht op 12 september. Dit betekent dat de school gesloten zal zijn op 12
september. Vandaag hebt u van ons een brief met meer informatie hierover ontvangen in
uw mailbox.

………………………………………………………………………………………………
Nieuws uit het team
Zoals u weet is Sabine Schutter gestopt met haar werkzaamheden als locatiedirecteur op
de ENBS. Vanaf de herfstvakantie zal Marjan van der Niet haar waarnemer zijn. In deze
nieuwsbrief stelt zij zich voor.
Tot de herfstvakantie zal zij al enige dagen per week op school aanwezig zijn.
Op de andere dagen zijn Hanneke Blom, Nicoline Plugge, Babette Lucas en Sylvia Streur
aanwezig als contactpersoon.
Even voorstellen…
Geachte ouders/verzorgers,
Ik ben Marjan van der Niet, vanaf 1 oktober waarnemend locatie directeur op de ENB. Ik
ben woonachtig in Noordwijk, 38 jaar, getrouwd en moeder van een dochter van negen
jaar.
Op dit moment ben ik locatie directeur op de Insp. W.P. Blokpoelschool, de afgelopen
jaren heb ik hier samen met het team gekeken naar de stand van zaken van het
onderwijs, welke kant we op wilden met elkaar en hier uitvoering aan gegeven. De
Blokpoelschool is een cluster 4 school en onderdeel van 4TACT Speciaal Onderwijs, net
als de ENB. Mijn onderwijs carrière staat volledig in het teken van het Speciaal
Onderwijs, gestart in het ZMLK onderwijs in Noordwijk heb ik nu bijna vier jaar geleden
de overstap gemaakt naar het cluster 4 onderwijs in Den Haag.

Met veel plezier start ik de komende periode op de ENB om samen met het team, de
ouders en de kinderen te kijken welke richting we uit willen met de school en welke
directeur daarbij past.
Tot 1 oktober zult u mij op de vrijdagen op de ENB kunnen vinden, de overige dagen ben
ik nog aan het werk op de Blokpoelschool. Vanaf 1 oktober ben ik op woensdag,
donderdag en vrijdag op de ENB en na de herfstvakantie zult u mij daar van maandag tot
en met donderdag vinden.
Ik hoop dat we elkaar spoedig zullen ontmoeten, voelt u zich vrij om contact op te
nemen. Op de vrijdagen bij de poort, via de telefoon of de mail. Ook kunt u natuurlijk
altijd een afspraak maken.
U kunt mij het beste bereiken op m.vanderniet@enbs.nl.
Ik verheug me op onze samenwerking.
Met vriendelijke groet,
Marjan van der Niet
Ter vervanging van vertrokken onderwijsassistentes/leerkrachtondersteuners, heten wij
welkom op onze school Mariska van der Kolk (ma, di in groep 1/2 en wo in groep 5/6),
Priscilla Teuling (di t/m vr in groep 5), Jasmijn Kleemans (ma t/m vr. groep 4) en
Margreet Spaans (ma, wo, do, vr in groep 7/8).
Charlotte ‘t Hart zal op wo en do in groep 8 aan de slag gaan. Daarnaast doet zij haar
afstudeeropdracht voor de Pabo op de ENB.
Wendy Bijsterveld zal op maandag de gymnastieklessen verzorgen.
Jet van Tiel komt op maandag en vrijdag muzieklessen geven. De muzieklessen starten
op vrijdag 21 september.
N.B. In nieuwsbrief 11 werd Sabine Hoek geïntroduceerd, zij komt toch niet op onze
school werken, zij heeft zich teruggetrokken.
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Het schoolzwemmen
Het zwemonderwijs voor de groepen 3 tot en met groep 7 en de groep 7 leerlingen van
groep 7/8 start op woensdag 5 september. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij een
handdoek en zwemkleding meenemen in een extra tas. De verdeling van de groepen is
als volgt:
1) Van 9.15 tot 10.00 uur zwemmen de groepen 4 en 5
2) Van 10.10 tot 10.55 uur zwemmen de groepen 5/6, 6/7
3) Van 10.55-11.40 uur zwemmen de groepen 3, 7 en groep 7 leerlingen van groep
7/8
Wij zwemmen in het zwembad De Blinkerd, Seinpoststraat 150, 2586 HC Den Haag.
HTM Specials verzorgt het vervoer naar en van het zwembad. Dit wordt georganiseerd
vanuit de gemeente die hiervoor een vergoeding van rond de € 22,00 per leerling vraagt.
(ouders van broertjes/zusjes krijgen korting voor het tweede kind)
De leerlingen zitten per groep in de bus. De teamleden reizen mee en zorgen voor de
begeleiding. In het zwembad hebben we per groep een kleedkamer en ook een extra
kleedkamer voor de meisjes. De teamleden begeleiden en helpen de leerlingen bij het
uit- en omkleden. Zij begeleiden de leerlingen ook naar de zwembaden en zijn de gehele
les aanwezig en ondersteunen de zwemleerkrachten bij het aanspreken van de
leerlingen. Ook helpen zij als een leerling de zwemles even niet aankan.
De leerlingen kunnen verschillende diploma’s en zwemvaardigheden halen, namelijk
diploma A, B en C en de Zwemvaardigheid 1, 2 en 3.
Er zijn elk schooljaar twee open dagen in het zwembad. De eerste is op 17 oktober. U
bent dan van harte welkom om de zwemles bij te wonen.
Voor het plaatsen in de juiste zwemniveau groepen van de nieuwe leerlingen is het fijn
als u een kopie meegeeft van het laatst behaalde diploma of zwemvaardigheid.
Zijn er feitjes of zaken die belangrijk zijn voor het zwemmen, zoals het gebruik van
oordoppen, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht. Zij geven het dan door aan het
zwembad.

Kennismakingsavond op 25 september 2018
Op dinsdag 25 september 2018 van 19.00 tot 21.30 uur kunt u kennismaken met de
teamleden, de andere ouders en onze lesmethoden. U krijgt binnenkort
een uitnodiging met het programma van deze avond.

……………………………………………………………………………………………
Schoolreisje naar Plaswijckpark groep 1 t/m 6

Op vrijdag 28 september gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis naar Plaswijckpark.
’s Morgens komt uw kind / pupil op de gewone tijd op school en kan dus door de taxi of
het busje worden opgehaald van huis.
De bus vertrekt om 09.30 uur, uitzwaaien mag.
’s Middags vertrekt de bus weer om 16.00 uur van Plaswijckpark.
Tussen 16.30 en 16.45 uur zijn wij weer terug in de Doorniksestraat.
U MOET uw kind dan zelf komen halen van school.
Vergeet u niet om het vervoer voor ’s middags af te melden. Meer informatie staat in de
brief die u hebt gekregen.

……………………………………………………………………………………………
Start van de therapieën
De therapeuten starten weer hun activiteiten op onze school.
Zij nemen zelf contact met u op om o.a. het begeleidingstraject met u door te nemen.
De fysiotherapeute Wilma Verlaan is op maandag aanwezig en de fysiotherapeute Ine
ten Cate is op vrijdag aanwezig. Zij geven fysiotherapie voor de grove en fijne motoriek
en zijn gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met sensorische
informatieverwerkings-problemen. Vanuit de basiszorgverzekering wordt fysiotherapie
voor kinderen onbeperkt vergoed.
Op maandagochtend en vrijdagochtend is Roos Schippers aanwezig. Zij geeft
kunstzinnige therapie en pivotal response treatment. Zie de schoolgids voor meer
informatie. Voor de vergoeding van deze therapieën kunt u het beste contact opnemen
met uw zorgverzekering.
De logopediste Ineke Telder is op dinsdag en donderdag aanwezig. Zij is aan de school
verbonden, een verwijzing van de arts is niet nodig.
Heeft u vragen over de therapie en/of wilt u therapie voor uw kind dan kunt u contact
opnemen met de therapeuten of met een intern begeleider van de school. Dit kan via de
administratie van de school op ons tel.nr.: 0703556631 of via de mail:
administratie@enbs.nl

……………………………………………………………………………………………
Campina op school
Dit schooljaar wordt de schoolmelk op donderdag bezorgd. Omdat er na elke vakantie een
extra bezorgdag op dinsdag is, kunnen de leerlingen op woensdag na elke vakantie melk
krijgen (als u een abonnement hebt afgesloten). U moet dus voor de maandag en dinsdag na
een vakantie zelf iets te drinken meegeven. Wilt u schoolmelk voor uw kind dan kunt u op de
website www.campinaschoolmelk.nl een abonnement afsluiten. Er kan gekozen worden uit
een of twee keer halfvolle melk per dag (op woensdag één keer). De melk wordt op school
bewaard in de koelkast.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Wijziging in gegevens
Hebt u een ander telefoonnummer of e-mailadres of zijn er andere wijzigingen in uw
gegevens,
wilt u dit dan telefonisch of met een e-mailbericht doorgeven aan de administratie:
tel: 070 3556631
e-mail: administratie@enbs.nl

