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…………………………………………………………………………………………………………………………………                                            
Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen hebben per e-mail, dan kunt u hem ook vinden op 

onze website. Hebt u (tijdelijk) geen internet dan kunt u een papieren exemplaar vragen.                    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                              
                                        Belangrijke data  

geen judo donderdag 29 november 

sinterklaasfeest woensdag 5 december 

studiedagen (leerlingen vrij) donderdag 6 en vrijdag 7 december 

kerstfeest vrijdag 21 december 

kerstvakantie ma. 24 december t/m vrij. 4 januari 

   

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

                                             nieuws uit het team        
Beste Ouders/Verzorgers, 

 

Dit is de laatste nieuwsbrief die u via die ‘normale’ weg ontvangt. De volgende 

nieuwsbrief ontvangt u via Mijnschoolinfo. Hier ontvangt u eind volgende week meer 

informatie over. Het team heeft vorige week een eerste uitleg/training gehad en is nu 

druk aan het oefenen, dit is voor de een makkelijker dan voor de ander maar met elkaar 

hebben we er alle vertrouwen in.  

   
Na de herfstvakantie is in groep 7/8 een nieuwe onderwijsassistent gestart. Hij stelt zich 

in deze nieuwsbrief aan u voor: 

Mijn naam is Martin Koa en ik ben 28 jaar. Hiervoor werkte ik als orthodontist assistent, 

ook veel met kinderen. In mijn vrije tijd houd ik van reizen, ik heb o.a. op Curacao 

gewoond. Ik werk samen met juf Harmke in groep 7/8 waar ik 5 dagen per week in de 

klas zal staan om de leerlingen te helpen. 

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

 
                                 studiedagen 6 en 7 december 
De dagen na Sinterklaas hebben de leerlingen alle tijd om bij te komen van de 

festiviteiten, het team van de ENB gaat echter direct twee dagen met elkaar naar ‘de 

hei’.  

We gaan een teamtraining volgen vanuit de methode ‘Rots en Water’. Een methode waar 

veel van onze leerlingen baat bij hebben voor het trainen van de (sociale) weerbaarheid. 

Ook is er ruimte voor een stuk teambuilding.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   
                                         Schoolfotograaf 
Veel ouders hebben het strookje, waarop u een eenmalige machtiging geeft aan de 

schoolfotograaf, al ingeleverd. 

Hebt u dat nog niet gedaan, wilt u het strookje dan zo spoedig mogelijk inleveren? 

Wilt u de foto’s niet hebben, dan kunt u ze zonder kosten teruggeven. 

 

 
 



Er is nog plaats bij de Psycho Motorische Kinder Therapie (PMKT) 

 

Wanneer uw kind, thuis of op school, een ontevreden indruk maakt of  allerlei  

dagelijkse zaken als te zwaar ervaart,zou ik met PMKT voor begeleiding, verlichting en 

ondersteuning kunnen zorgen. 

Is uw kind:  te druk of te passief, te zeer naar binnen gekeerd,  

maakt zij/hij moeilijk contact met anderen? 

Is er sprake van tegendraads of zelfs agressief gedrag ? 

Levert het problemen op,  is het voor u en/of uw kind een last. 

PMKT kan voor voldoende verbetering zorgen.  

 

Gewerkt wordt met sport, beweging, spel, muziek en ritme. 

Sinds 10 jaar mag ik het in schooltijd verzorgen. 

Er is weer plaats voor nieuwe kinderen. 

Aanmelden gaat via de intern begeleiders. 

Neemt u voor meer  informatie gerust contact met mij op 

of kijk op : www.nvpmkt.nl 

Jules Schneiders,  geregistreerd Psycho Motorisch Kinder Therapeut 

 (015-2617097  & 06-44154489  of via j.schneiders@kpnmail.nl) 

Tot slot een reactie van de moeder van Bess die ik ruim 3 jaar mocht begeleiden : 

"Wij zijn erg lovend over de doelgerichte aanpak van de PMKT methode en de persoon 

Jules. Onze dochter Bess stond altijd centraal en de kleine stapjes om haar doelen te 

bereiken werden goed teruggekoppeld en waren altijd in overleg met ons. Doelen 

waaraan gewerkt zijn: grenzen aangeven, bewustwording van haar persoonlijkheid, 

sociale vorming; samen activiteiten ondernemen. Het laatste jaar werkte Jules aan de 

overstap naar de middelbare school en zelfredzaamheid. Inmiddels heeft de overstap 

naar het middelbare onderwijs in een vliegende vaart plaats gevonden en zijn we Jules 

dankbaar voor zijn bijdrage, inzet en passie tijdens de therapie-uren". 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ingezonden mededeling:  

                                             Haagse Schaatsschool 
 

De Haagse Schaatsschool organiseert voor leerlingen Primair Onderwijs op de donderdagen 

van 15 november tot en met 13 december 2018 in de binnenhal van De Uithof, Jaap 

Edenweg 10, Den Haag een cursus schaatsen voor beginners en enigszins gevorderden van 

5 wekelijkse lessen. De lessen zijn op kunstrijschaatsen. De schaatsen zijn zo nodig op De 

Uithof te huur bij Oomssport op vertoon van een geldige legitimatie. Met OVP korting. Van 

16.15 -17.30 uur leren kinderen van 4 t/m 12 jaar op een speelse manier ijssterren te 

worden.  

Kosten, inclusief entree met begeleiding, 4 en 5 jaar € 50,00; 6 t/m 12 jaar € 52,50.                       

Met de Haagse Ooievaarspas 50% korting op het cursusgeld! 

Voor data lessen en aanmelden herfstcursus zie http://www.haagseschaatsschool.nl/.   

Vragen? E-mail: mail@haagseschaatsschool.nl  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Ingezonden mededeling: 

 

                                 Natuur- en Techniekspektakel 2018 

 
Iedereen is van harte welkom  
op het Natuur- en Techniekspektakel  
op zondag 25 november tussen 12.00 en 16.00 uur. 
Een feest voor kinderen, vol activiteiten over natuur en techniek.   

mailto:j.schneiders@kpnmail.nl
http://www.haagseschaatsschool.nl/


Dus kom gezellig samen met je vrienden, vriendinnen en familie  
 
De toegang is gratis! 
 
Ga op kleinebeestjessafari, trap al fietsend een lekkere smoothie  
en speel met technische speeltoestellen, gemaakt door PABO-studenten.  
Zo is er voor iedereen wel wat te doen.  
 
Het feest begint om 12:00 u. met een spannende openingsact.  
Zorg dat je erbij bent! 
 
Plaats:  
De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 Den Haag 
 
Tijdens het feest kun je een aantal activiteiten van de “50-dingenkaart” doen.  
 
Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/nme en daarna op de button  
Ga mee Naar Buiten! 

 

 

 

 

http://www.denhaag.nl/nme

