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Algemene ledenvergadering (ALV) 
 
Namens het bestuur nodigen wij alle leden (ouders/verzorgers) uit voor de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering van de Montessorischool Haaksbergen. Deze staat  
gepland op: dinsdag 10 januari, aanvang 19.00 uur, centrale hal van de school. 
 
Noteer deze datum alvast in de agenda. Het belooft een interessante en informatieve 
avond te worden. Naast de reguliere punten op het gebied van onder meer financiën, 
beleid, terugblik en toekomst, zal onze nieuwe directeur Barbara Keijzers haar  
plannen nader toelichten: wat gaat goed, wat kan beter, wat zijn de belangrijkste 
aandachtspunten, wat zijn de veranderingen in ‘onderwijsland’, wat is de rol van de 
onderwijsinspectie, enz. 
 
De formele agenda en uitnodiging volgen uiteraard nog. 
 
NIEUWJAARSBORREL 
 
SAVE THE DATE: Op dinsdagavond 10 januari houden wij de traditionele nieuwjaars-
borrel, aansluitend aan de ALV. Samen met alle aanwezigen zullen we dan een toost 
uitbrengen op het nieuwe jaar. En vooral ook gezellig met elkaar bijpraten over de 
dan achter ons liggende feestdagen. 
 
Namens het team, de directie en het bestuur nodigen wij alle ouders en verzorgers uit 
voor dit gezellige samenzijn. Voor een hapje en een drankje wordt uiteraard gezorgd. 
 
De nieuwjaarsborrel vindt plaats meteen na de ALV en zal naar verwachting rond 
20.30 uur aanvangen. 
 
 
Gert-Jan Klanderman 
Voorzitter bestuur Montessorischool Haaksbergen 
voorzitter@montessorihb.nl  
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VOORLEESWEDSTRIJD 
Tijdens de finale op onze school mochten drie leerlingen voorlezen aan alle leerlingen. 
Een vierkoppige jury besliste uiteindelijk dat David de winnaar is en ons gaat vertegen-
woordigen tijdens de regionale ronde. Wij wensen David veel succes! 
 
THEATERVOORSTELLING 
Dinsdag 22 november heeft groep 7/8 de theatervoorstelling ‘Is dit het nou?’ mogen 
bijwonen in theater De Kappen. 
Bennie, Willie en Adriana hebben een probleem: ze vinden dat het leven tegenvalt. 
Gisteren gingen ze nog lasergamen op een verjaardagsfeestje. Heel vet! Of... is dat 
nepgeweer eigenlijk best suf? En wat hadden ze zich verheugd op hun vakantie 

naar Italië. Maar dat is toch ook geen New York of 
Tokio. 
Vandaag gaat het gebeuren. Ze staan in alle vroegte 
op het station. Vlug in de eerstvolgende trein rich-
ting… Waar gaan ze naartoe? Ze hebben eigenlijk 
geen idee. Ze hebben niet eens een kaartje gekocht. 
Maar ze vertrekken, op zoek naar spanning en avon-
tuur. De trein rijdt door Duitsland en ze komen terecht in 
Frankfurt. Alle drie hebben ze andere interesses. De 
avonturiers hebben tijdens hun reis verwachtingen, me-
ningsverschillen, komen in spannende situaties, gaan 
alleen op pad en leren van hun fouten. Uiteindelijk ko-
men ze weer tot elkaar en kiezen ze ervoor om samen 
terug te keren naar Nederland en zijn ze stiekem erg blij 
om thuis te zijn. 

 
‘Is dit het nou?’is een muzikale roadtrip met elektronische beats, verdrietige aria’s 
en popsongs bij het kampvuur. Over drie vrienden op zoek naar spectaculaire erva-
ringen, bloedstollende belevenissen en interessante mensen.  
De kinderen vonden het een mooie voorstelling.  

Josse Groep 3-4  02-12 
Jens Groep 1-2  04-12 
Famke Groep 7-8  16-12 
Boaz Groep 3-4  16-12 
Asmae Groep 5-6  21-12 

Jarig in december 

… en de winnaar is DAVID!! 

SINTERKLAASFEEST 
 
Sinterklaas is sinds zaterdag 12  
november weer in Nederland. 
Ook dit jaar bezoekt hij samen met 
zijn pieten onze school.  
 
Op maandag 5 december arriveert hij 
rond 8.45 uur met zijn pieten op ons 
schoolplein. In de hal hebben we een 
feestelijk programma met alle kin-
deren van onze school. Daarna be-
zoekt Sint de verschillende groepen in 
de eigen klas. Aansluitend is er feest 
voor de leerlingen van groep 1/2 in de 
eigen klas, groep  3 t/m 5 in de klas 
van groep 3/4 bij juf Adele. Groep 6 in 
de eigen klas en groep 7/8 ook in de 
eigen klas. 
De Oudercommissie verzorgt het eten 
en drinken voor de kinderen. De kin-
deren hoeven deze dag geen eten en 
drinken mee te nemen. 
Rond 12.00 uur zwaaien we Sint en 
zijn pieten uit. 
 
's Middags gaan alle kinderen op 
school gezelschapsspelletjes doen en 
een mooie film over het Sinterklaas-
feest mag niet ontbreken. 
We hopen op een gezellig en sfeervol 
Sinterklaasfeest! 



Groep 1/2 
 
SINTSTEMMING 
In groep 1/2 zit de stemming er 
al goed in. De sfeerbeelden 
hiernaast spreken voor zich. 
Stoomboot knutselen, verlang-
lijstje maken en verkleden.  
 

 
Sint schrijft in zijn grote boek. 

 
 

Sportservice Overijssel 

REMINDER: 
 
Heeft u de vragenlijst van de Jeugdsportmonitor al ingevuld? 
Zo ja, dan willen wij u hartelijk bedanken voor uw inzet. U hoeft niet verder te lezen. 
 
Nee? 
Lees dan onderstaand bericht hoe u mee kunt werken aan dit onderzoek. 
Het invullen van de vragenlijst kost u maximaal tien minuten. 
 
Tot en met 4 december loopt in uw gemeente de Jeugdsportmonitor, een onderzoek 
naar sport- en beweeggedrag en leefstijl. Vele scholen uit het basisonderwijs werken mee 
om de digitale vragenlijst te verspreiden. De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt 
ingevuld door de ouders/verzorgers van de leerlingen. Om een betrouwbaar beeld om-
trent sport, bewegen en leefstijl te kunnen geven is uw deelname zeer waardevol. Onder 
alle deelnemers wordt een Sport&Fit cadeaukaart van €50 verloot.  
 
Hoe doet u mee? 
Via onderstaande link komt u terecht bij de online vragenlijst.  
Link:  https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2016Montessorischool  
 
Alvast hartelijk dank voor uw deelname! 
 
 P.S. Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met  
Marieke van Vilsteren van Sportservice Overijssel (038-457 77 81 of via  
mvvilsteren@sportserviceoverijssel.nl). 

 

INTERESSANTE WEBSITES 
 
Wat zijn goede leerzame apps 

en websites voor leerlingen op 

de basisschool? Mijn Kind On-

line heeft er 125 samenge-

bracht in de publicatie ‘125 

leerzame apps en websites’ 

voor leerlingen in groep 1 tot 

en met 8. Deze publicatie is 

gratis te downloaden op: 

www.mijnkindonline.nl  

Hieronder alvast een aantal 
leuke en/of leerzame websites 
om eens met uw kinderen te 
bekijken: 
www.bibliotheek.nl  
www.sinterklaasjournaal.nl  
 
 

https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2016Montessorischool
http://www.mijnkindonline.nl
http://www.bibliotheek.nl
http://www.sinterklaasjournaal.nl


Kalender november/december 
 

30 november Vergadering Medezeggenschapsraad  

5 december Sinterklaas komt naar de Montessorischool 

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

22 december Kerstviering 

26 december Kerstvakantie 

 

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. 

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! 

Vacature bestuur Montessorischool Haaksbergen 
 
Vorig jaar is tijdens de ALV een aantal bestuursleden herbenoemd. Per 1 september 2016 
heeft echter Gabriëlle ’t Hoen het bestuur verlaten. Wij danken Gabriëlle voor haar ja-
renlange inzet voor onze school en zullen tijdens de aankomende ALV op 10 januari hier 
nog bij stilstaan. 
 
Voorgaande betekent dat er een vacature is binnen het bestuur. Deze vacature gaan we  
extern invullen. Belangrijkste reden is dat we juist op deze manier de 
‘toezichthoudende rol’ beter kunnen invullen. 
 
De zoektocht naar deze externe kandidaat wordt op korte termijn gestart. Via het mede-
delingenblad houden wij iedereen op de hoogte van de voortgang. Mochten er reeds 
eerder vragen zijn, schroom dan niet om contact met het bestuur op te nemen. Wij be-
antwoorden deze vragen met alle plezier.  
 
Mailadressen bestuur:  
 
Gert-Jan Klanderman Voorzitter voorzitter@montessorihb.nl  
John Vrakking Penningmeester/  penningmeester@montessorihb.nl  
 Secretaris  
Auatif Benayad Juridische zaken juridischezaken@montessorihb.nl  
Gregor Bouhuis Algemene zaken algemenezaken@montessorihb.nl  
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