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Dinsdag 17 januari 2017 

hebben wij een informatie-

ochtend voor nieuwe ouders. 

Zij zijn welkom van 09.00-

11.00 uur. Wilt u deze datum 

bekend maken binnen uw 

netwerk? Alvast bedankt! 
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Informatie-ochtend voor nieuwe ouders 
 
Op dinsdag 17 januari 2017 is er een informatie-ochtend voor nieuwe ouders. Ouders/

verzorgers met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 3 jaar zijn welkom van 09.00-11.00 

uur. Naast algemene informatie over onze school, krijgen ze ook een rondleiding door 

de school. De leerlingen zijn aan het werk, zodat de ouders een goed beeld krijgen van 

de sfeer op school en de montessoriaanse manier van werken. Op deze manier hopen 

wij alle ouders/verzorgers die nog niet bekend zijn met het montessori-onderwijs 

enthousiast te maken voor onze school. Heeft u vrienden, buren, familieleden, enz. 

die in Haaksbergen of omgeving wonen, met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 3 jaar, 

wilt u ze dan attent maken op bovenstaande datum?  

Op de website is meer informatie te vinden. 

 

OUDERTEVREDENHEIDSENQUÊTE SCHOOLJAAR 2016-2017 

Deze week ontvangt u een mail met hierin de vraag om mee te doen met de digitale 

oudertevredenheidsenquête van dit schooljaar. Wij hopen dat u een moment kunt 

vrijmaken om de vragen te beantwoorden. Hoe meer respons, hoe beter wij de uit-

komst kunnen interpreteren. Het doel van de enquête is om ons onderwijs nog beter 

te maken. Hiervoor hebben wij uw input nodig.  

 

LEERLINGTEVREDENHEIDSENQUÊTE SCHOOLJAAR 2016-2017 

Onder de leerlingen van groep 6, 7 en 8 nemen we ook een enquête af. Deze gaat 

over de tevredenheid van de leerlingen op onze school. De enquête geeft een beeld 

hoe de leerlingen de school zien. Wat doen we goed en wat kan beter? In de vragen-

lijst wordt ook de sociale veiligheid van de leerlingen gemeten. We krijgen met deze 

vragen input voor het rapport ‘Schoolklimaat en veiligheid’. Beiden geven ons de  

mogelijkheid ons onderwijs nog beter in te richten. Doel is om alle leerlingen een fijne 

plek te geven, waar ze goed tot leren komen. De digitale enquête wordt op school 

afgenomen. 

Montessorischool Haaksbergen december 2016 



Groep 3/4 
 
Sinds 20 november krijgen we elke week drie fruit- of groentesoorten aangeleverd. De 

kinderen proeven van verschillende soorten fruit en groente. De kinderen zijn er al aan 

gewend en kijken ernaar uit.  

De afgelopen periode hebben we het met de kosmische lessen gehad over boeren en 

jagers in de prehistorie. We zijn actief bezig geweest met werkjes uit de Taal: Doen! kast. 

En natuurlijk hebben we allemaal heerlijke pepernoten gebakken. Hieronder zie je een 

aantal foto’s uit onze groep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINDERPOSTZEGELACTIE 2016 

De totale opbrengst van de kinderpostzegelactie op onze school is bekend. Onze groep 

7/8 heeft in totaal € 2023,41 opgehaald. Stichting Kinderpostzegels Nederland bedankt 

de leerlingen van onze school en iedereen die heeft meegeholpen om dit mooie bedrag 

bij elkaar te krijgen. 

Kerstperiode 

2016 

Na een gezellige 

Sinterklaastijd,  

gaan we naar de, net zo gezellige, 

kerstperiode.  

 

Op dinsdag 13 december gaat groep   

1 t/m 5 kerststukjes maken, groep  

6 t/m 8 maakt een kerstkrans. 

Alle kinderen mogen zelf groen en 

versiersels meenemen. De kinderen 

van groep 1 t/m 5 ook een bakje voor 

het kerststukje. Voor oase en kerst-

kransen wordt gezorgd. Ouders die 

willen helpen kunnen dit aangeven  

bij de leidster.  

 

In de laatste week voor de kerst-

vakantie zullen we elke dag met alle 

kinderen in de hal de dag beginnen in 

het teken van de kerstgedachte.  

We sluiten de kersttijd af met een 

gezamenlijke maaltijd op school,  

donderdag 22 december van 17.00 

uur tot 19.00 uur. De kinderen heb-

ben die middag geen school, maar 

worden om 16.45 uur op school ver-

wacht. 

Voor de ouders staat vanaf 18.30 uur 

een warm drankje klaar op het plein. 

OUDERCOMMISSIE KERSTBERICHT! 

 

Dit jaar vieren we weer kerst op school en willen wij samen met de kinderen er een 

gezellig kerstfeest van maken. Het is dit jaar wederom de bedoeling dat de kinderen/

ouders het eten verzorgen. Dit houdt in, dat ouders/kinderen een gerecht uitkiezen 

op de inschrijflijsten die bij de groep hangen. Het is de bedoeling dat 2 kinderen per 

klas dit gerecht thuis gaan maken, ieder kind maakt dan 10 kleine hapjes. De kinderen 

kunnen op donderdag 22 december ’s middags de kant en klare hapjes meenemen als 

ze naar het kerstfeest op school gaan.  

Voor kinderen met allergieën of voedselrestricties vragen we de ouders om het zelf in 

te schatten of ze hun kinderen mee laten eten of zelf eten regelen en op donderdag 

22 december bij de OC afgeven. De ouders hebben hierover een mail ontvangen.  

 

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met Nienke Oude Egberink 

(nienkeoe@gmail.com) of Pieter van Deursen (p.vandeursen@prolos.nl). 

Wij kijken uit naar de lekkere creaties! 

 
LEUKE KERSTVAKANTIE WEBSITE 
 

Een handige Uitagenda met leuke tips 

voor de komende kerstvakantie. Spe-

ciaal voor deze regio. Wat dacht u van 

het Winter Wonderland in de binnen-

stad van Enschede, kerstvakantie in 

het museum of een kerstmarkt vol 

creatieve activiteiten? Maar 

ook leuke schaats-, slee- en skiplekjes, 

knutsel- en baktips, speciale kinder-

voorstellingen en nog veel meer! Extra 

fijn: u vindt hier ook tips voor gratis en 

low budget activiteiten!  

 

http://www.kidsproof.nl/Twente  
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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 

Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 

MEDEZEGGENSCHAPSRAADVERGADERING 30 NOVEMBER 2016 

 

Op deze bijeenkomst was Barbara Keijzers ook uitgenodigd om kennis te maken met de MR leden. Elkaar informeren over de taken  

die er voor het huidige schooljaar liggen. 

De MR leden zijn op 17 november  gezamenlijk naar een cursus voor MR leden geweest. Daar werd gesproken over de rechten en  

plichten en het  belang van een actieve MR. De MR krijgt zijn informatie van het bestuur via de directie. Stukken die doorgelezen  

moeten worden en waarover de MR mag adviseren of mee kan instemmen of niet. 

De voorzitters van de verschillende geledingen binnen onze school worden binnenkort door Barbara uitgenodigd om bij elkaar te  

komen en elkaar te informeren. 

De MR wil duidelijker zichtbaar worden voor ouders, hoe kunnen ouders ons vinden? Doormiddel van een foto en voorstelstukje in  

het mededelingenblad willen we de ouders laten weten wie we zijn en wat we doen. Binnenkort meer. 

We hebben gesproken over het vakantievoorstel voor het schooljaar 2017-2018. We gaan akkoord met het voorstel van de DOBO. 

Er is sinds 2 jaar een nieuwe onderwijs cao. Barbara heeft voor elke leerkracht een formulier gemaakt waarin de taken en uren  

vastliggen. Dit wordt een werkdocument. Tijdens individuele gesprekken met de leerkrachten wordt dit besproken.  

In het nieuwe jaar komt de inspectie bij ons op bezoek. Dit gebeurt op een nieuwe manier. Eerder kwam de inspectie één dag  

op bezoek, nu wordt het een traject van een aantal gesprekken en bezoeken. Je kunt zeggen ze “lopen” een tijdje met ons mee.  

Kalender december/januari 
 

16 december Onderbouw (groep 1 t/m 4) vrij 

22 december Kerstviering 

26 december Kerstvakantie 

9 januari Weer naar school, inloopochtend 

10 januari Algemene ledenvergadering, vanaf 19.00 uur 

10 januari Nieuwjaarsborrel, vanaf ongeveer 20.30 uur 

17 januari Informatie-ochtend nieuwe ouders, van 09.00-11.00 uur 

20 januari Maandviering 

26 januari Vergadering oudercommissie 

27 januari Onderbouw (groep 1 t/m 4) vrij 

30 januari Basketbaltoernooi groep 7/8 

31 januari Studiedag, alle leerlingen vrij 

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. 


