
MEDEDELINGENBLAD 

“Een nieuw jasje voor ons 

mededelingenblad. Nog altijd 

even informatief, maar met 

een frisse uitstraling.  

Per mail naar u toegestuurd 

en altijd terug te vinden op 

onze website. Wij wensen u 

veel leesplezier.” 

 

Team Montessorischool  

Haaksbergen  

Da Vinci, thema Egyptenaren. Piramides bouwen in groep 5/6. 
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Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Tijdens een speciale informatiemiddag voor ouders/verzorgers van leerlingen uit 
groep 5/6, vlak voor de herfstvakantie, hebben we een open gesprek gehad over  
pesten. Pesten komt op iedere school voor, helaas ook bij ons. Het is een probleem 
dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.  
 
Op onze school merken we dat we al veel doen, maar dat er geen duidelijk zichtbare 
lijn is in onze aanpak. Dit zorgt voor onduidelijkheid bij kinderen, maar ook bij ouders. 
Dit bleek onder andere tijdens het gesprek in groep 5/6. Wij starten daarom dit 
schooljaar met een doorgaande lijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit  
betekent concreet dat twee leerkrachten, één voor de onderbouw en één voor de 
bovenbouw, aanspreekpunt worden, er wordt een vertrouwenspersoon 
(contactpersoon) aangesteld, we maken schoolbrede afspraken en we starten met 
een preventieve methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor volgen alle 
leerkrachten eerst een cursus. In februari volgt een informatieavond voor de ouders/
verzorgers.  
 
Tijdens de studiedag van vrijdag 18 november staat dit onderwerp ook op de agenda. 
U ziet het, voor en achter de schermen zijn wij druk bezig. Wij vragen u, om bij 
(vermoeden van) pestgedrag altijd contact op te nemen met de leerkracht. Alleen 
samen kunnen wij pesten tegengaan en zorgen dat al onze leerlingen met plezier naar 
school komen. 
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SCHOOLFRUIT 
Gedurende schooljaar 2016-2017 doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op 
het eten van voldoende groenten en fruit. Door het EU-Schoolfruit- en groenteprogram-
ma leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat 
is niet alleen gezond, maar ook gezellig! 
Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. Want kinderen die genoeg 
groenten en fruit eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen 
minder snel griep, zijn minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier 
aan sport en spel, en leren makkelijker. Wat de leerlingen eten, is de verantwoordelijk-
heid van ouder(s)/verzorger(s), maar met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma kan 
de school kinderen helpen om gezonder te leren eten en zo de basis te leggen voor een 
gezond leven. De praktijk heeft uitgewezen dat dit werkt!  
Kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten 
en fruit in de klas. Iedere woensdag krijgen de kinderen gedurende twintig weken een 
portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te 
eten. De school start hiermee in week 45 (7-11 november 2016).  
 
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het 
Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het 
Steunpunt EU-Schoolfruit & Smaaklessen en sponsors uit de groente- en fruitsector. Het 
programma wordt ondersteund door Stichting Voedingscentrum Nederland. U kunt hier-
over meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.   
 
BEWEGINGSONDERWIJS 
Als kinderen hun gymkleding vergeten mee  te nemen, kunnen ze helaas niet meedoen 
met de les. Dit heeft te maken met veiligheid en hygiëne. De kinderen gaan wel mee naar 
de gymzaal. Hier kunnen zij bijvoorbeeld de puntentelling bijhouden, meekijken met de 
les, helpen met klaarzetten van toestellen, enz. Kinderen blijven niet alleen achter op 
school. Als er speciale afspraken zijn met ouders/verzorgers en kinderen blijven op 
school, dan zijn zij altijd onder toezicht van een leidster en nemen werk mee naar een 
andere groep. 
 
LEERKRACHTEN GROEP 8 
Tijdens de algemene informatieavond hebben wij al met u gedeeld dat de re-integratie 
van Karin Wijlens-Oortman voorspoedig verloopt. Inmiddels is Karin weer volledig aan 
het werk. Dit betekent een kleine verandering in het rooster voor groep 8. Stephanie 
Weeink geeft de groep van maandag t/m donderdag les en Karin iedere vrijdag. 
Op dinsdag is Karin ambulant en geeft les aan groepjes kinderen, op donderdag geeft  
zij les aan groep 1/2. 

Ruben   Groep 5/6  03-11 
Yannick  Groep 3/4  10-11 
Tess   Groep 3/4  19-11 
Hanna  Groep 3/4  20-11 
Bo    Groep 7/8  23-11 
Muriël   Groep 5/6  23-11 

Jarig in november 

EU-Schoolfruit- en groenteprogramma; gezond en gezellig! 

 

10-MINUTENGESPREKKEN 

 
De inschrijving voor de 10-minuten-
gesprekken gaat vanaf dit schooljaar 
digitaal. U ontvangt een mail met 
hierin de uitnodiging.  
Let op: Iedereen meldt zichzelf aan 
voor dit gesprek. 
 
Hoe werkt het? 
-Klik op de link in de mail 
-Voer uw naam en wachtwoord in 
(staat in de mail) 
-Selecteer een datum en tijdstip 
-U ontvangt een bevestiging per mail 
 
Heeft u geen uitnodigingsmail  
ontvangen? Dan vragen wij u een mail 
te sturen naar:  
directie@montessoirhb.nl 
Vermeld hierin het mailadres waar de 
uitnodiging naar toegestuurd moet 
worden, de naam en groep van uw 
kind(eren). Wij zorgen dan dat u als-
nog een uitnodiging krijgt. 

GEZONDE TRAKTATIES 
Kies voor een gezonde traktatie. Dat is 
niet alleen lekker, maar ook leuk! 
Hieronder vindt u links naar websites 
met creatieve ideeën voor gezonde 
traktaties. 
 
www.gezondtrakteren.nl 
www.voedingscentrum.nl   

http://www.euschoolfruit.nl/
http://www.gezondtrakteren.nl/


Groep 7/8 
 
TECHNIEKLOKAAL BORCULO 
 
Afgelopen maandag 7 novem-
ber ging groep 7/8 voor de 
tweede keer naar het techniek-
lokaal in Borculo. Dankzij de 
hulp van ouders, die de kin-
deren heen en terug brachten, 
hadden de kinderen een leer-
zame middag. We mogen dit 
schooljaar nog vier keer naar 
het technieklokaal, waar de 
kinderen verschillende op-
drachten zullen uitwerken 
onder leiding van een aantal 
vrijwilligers.  
 
De achterhoekse techniekloka-
len hebben in samenwerking 
met het POA (Platform Onder-
wijs Arbeidsmarkt Achterhoek) 
opdrachten ontwikkeld. Deze 
opdrachten worden web-based 
aangeboden, waardoor onze 
leerlingen zich tijdens de les-
sen op school kunnen voorbe-
reiden. De opdrachten sluiten 
aan bij de kerndoelen voor 
techniek. Bij de praktische 
uitvoering in het technieklo-
kaal ervaren de leerlingen hoe 
leuk techniek is. Ze gaan aan 
de slag met allerlei zaken die 
betrekking hebben op onder 
andere metaal, elektrotech-
niek, installaties en bouw. 
 
Op de foto hiernaast ziet u de 
enthousiaste reacties van de 
leerlingen. 
 
 

 
 
GASTLES TTO-ONDERWIJS 
 
Dinsdag 22 november krijgt 
groep 7/8, in de middag, een 
gastles verzorgd door drie tto-
leerlingen van het Montessori 
College. De leerlingen krijgen 
dan een kleine indruk van het 
tweetalig onderwijs.  

Groep 7/8 krijgt dit schooljaar zes keer techniekles in Borculo. 

DE NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD 
Om plezier te bevorderen in het lezen en kinderen te enthousiasmeren voor kinder- en 
jeugdboeken, kiezen wij er als school voor om voor de tweede keer deel te nemen aan de 
Nationale Voorleeswedstrijd. Vorig schooljaar was het een succes, waarbij Sabine van 
Hillegersberg onze school krachtig heeft vertegenwoordigd in theater de Kappen. Acht 
kinderen uit groep 7/8 hebben hun favoriete boek gepresenteerd en een stuk voorgele-
zen. Nog twee kandidaten te gaan. Als groep beoordelen we individueel en volgende 
week weten we welke drie er uiteindelijk door zijn naar de schoolfinale. Een spannende 
tijd. Voor 1 december mogen wij de winnaar uit groep 7 of 8 opgeven om mee te doen 
met De Nationale Voorleeswedstrijd in onze regio Haaksbergen. Bij winst is hij/zij door 
naar de provinciale finale, daarna volgt eventueel de landelijke finale. 
 
BEZOEK MONTESSORI COLLEGE TWENTE 
Donderdagmiddag 17 november brengen we met groep 8 een bezoek aan het Montessori 
College. Woensdag 9 november zijn de adviesgesprekken, dus we kunnen ons vol op gaan 
verdiepen in het aanbod van verschillende voortgezet-onderwijsscholen. Op het Montes-
sori College kun je beginnen in zeven soorten klassen: 
Atheneum, Atheneum TTO (tweetalig onderwijs), Havo/Atheneum TTO (tweetalig onder-
wijs), Havo/Atheneum, Mavo/Havo, Mavo/Havo Wereldklas, Mavo/Havo Euregioklas        
 
Het programma op donderdag 17 november duurt van 13.45-15.00 uur.  
De kinderen krijgen algemene informatie over het Montessori College Twente, wonen 
een les bij en krijgen een rondleiding door de school. 
 
Op de meeste vragen kun je een antwoord krijgen door te kijken op de website van de 
school: www.montessoricollegetwente.nl 



Contact  

Montessorischool Haaksbergen 

Weertseriet 19 

7481 BC  Haaksbergen 

 

Telefoon: 053-5724076 

E-mail: directie@montessorihb.nl  

 

Postadres: 

Postbus 30 

7480 AA  Haaksbergen 

 

Website: 

www.montessorihb.nl 

Kalender november 
 

9 november Adviesgesprekken groep 8 

12 november Intocht Sinterklaas 

18 november Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 

14-24 november 10-minutengesprekken 

17 november Groep 8 naar Montessori College 

22 november Brandoefening 

24 november Vergadering Oudercommissie 

25 november  Onderbouw vrij 

30 november Vergadering Medezeggenschapsraad  

 

De jaarkalender kunt u terugvinden op de website; informatieboekje schooljaar 2016-2017. 
In de jaarkalender staan alle belangrijke data. Tip: noteer deze in uw agenda.  
Wijzigingen communiceren wij via het mededelingenblad en de website. 

Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 


