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‘De KiVa-studiedag  

was inspirerend  

en leerzaam.‘ 

 

Team Montessorischool  

Haaksbergen 

Welkom op onze school ... 
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Montessorischool Haaksbergen Nr. 11 - februari 2017 

Open huis Montessorischool Haaksbergen 

 

Zaterdag 11 februari organiseert onze school het jaarlijkse open huis 

voor ouders/verzorgers van wie hun kind tussen 1 oktober 2017 en 1 

oktober 2018  vier jaar oud wordt en voor alle overige geïnteresseerde 

ouders die nog geen kind(eren) op onze school hebben.  

De  ouders van kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar hebben afgelopen 

week een brief van de gemeente ontvangen met daarin de uitnodiging 

om zich aan te melden bij een basisschool naar keuze. Bij deze brief zit 

het aanmeldingsformulier. Dit formulier is ook te downloaden op onze 

website. 

Tussen 10.00-12.00 uur is onze school open om geïnteresseerden de 

school te laten zien en te informeren over onze montessoriaanse 

werkwijze.  

Nadrukkelijk willen we hier op wijzen dat het een open huis is voor 

nieuwe ouders. Alle ouders/verzorgers die al kinderen op onze 

school hebben en die graag een keer mee willen kijken tijdens een 

reguliere lesdag, kunnen hiervoor een afspraak maken met de leid-

sters van de groep of met de directeur. 

Kennen jullie ouders die interesse hebben? Willen jullie hen dan op de 

hoogte stellen van deze dag?  



OPROEP OM OVERBLIJFOUDERS 

 

Zoals u weet verzorgt "Bolletje Over" 

al jarenlang voor onze school de tus-

senschoolse opvang. In deze vorm kon 

en kan dit alleen met hulp van onze 

overblijfouders!  

Wij zijn voortdurend en met name 

ook voor het schooljaar 2017/2018 op 

zoek naar overblijfouders.  

Voor inhoudelijke informatie over de 

tussenschoolse opvang, kunt u con-

tact opnemen met onze coördinator, 

Jose ter Huurne op nummer 053-

5729884, na 20.00 uur. 

 

POSTER OPEN 

HUIS 

 

Alle leerlingen 

hebben een pos-

ter mee naar 

huis gekregen. 

Wij vinden het 

leuk om te zien hoe mooi de posters 

zijn geworden en waar de posters 

hangen. Maak een foto van de poster 

bij jou thuis en stuur deze naar:  

directie@montessorihb.nl 

Wie weet komt je poster binnenkort 

op Facebook of de website te staan. 

INSPECTIEBEZOEK 

 

De Inspectie van het onderwijs bezoekt volgende week maandag onze school. Het 

betreft een gepland bezoek. We hebben u hierover al geïnformeerd tijdens de ALV. 

De inspectie zal aan de hand van een aantal indicatoren onze school beoordelen. We 

bespreken de uitkomsten en aanbevelingen binnen team, bestuur en MR. Zodra het 

rapport van de onderwijsinspectie klaar is, worden alle ouders geïnformeerd. 

Ravi Groep 1-2   01-02  

Isha Groep 7-8  03-02 

Eltjo  Groep 5-6   14-02  

Tycho  Groep 5-6   14-02  

Sarah  Groep 1-2   20-02  

Milan  Groep 5-6   22-02  

Stijn  Groep 1-2   26-02 

KIVA: SAMEN MAKEN WIJ ER EEN FIJNE SCHOOL VAN! 

 
De KiVa-studiedag van vorige week dinsdag was voor de leidsters een inspirerende en 

leerzame dag. De komende weken gaan we in de groepen aan de slag met de eerste les-

sen. Het team gaat de structuur van de KiVa-lessen zo vormgeven, dat deze goed aansluit 

bij ons montessorionderwijs en bij de behoeftes van de kinderen op onze school. Dit 

schooljaar volgt een tweede studiedag voor de leidsters en een informatieavond voor 

ouders/verzorgers. We willen volgend schooljaar de KiVa vanaf de start meteen goed 

inzetten. De komende maanden gebruiken we om een stevige basis te leggen. 

 

 

VAKANTIEROOSTER 2017-2018 

 
Hierbij het definitieve vakantierooster voor schooljaar 2017-2018 van de gemeente 

Haaksbergen. Dit rooster wordt gemaakt in samenspraak met alle scholen voor Primair 

Onderwijs en Voortgezet Onderwijs in Haaksbergen. 

 

  

 

 

HET SCHMINKFEEST 

 
Het Schminkfeest vieren we dit jaar op vrijdag 24 februari! Op vrijdagochtend kunnen de 

kinderen verkleed op school komen. De kinderen kunnen op school geschminkt worden. 

Wij gaan deze ochtend knutselen, dansen, spelletjes spelen en we houden een maandvie-

ring. De kinderen hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee te nemen, dit verzorgt 

de Oudercommissie. 

De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn ‘s middags vrij. Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is 

er 's middags ook een gezellig programma op school. 

Herfstvakantie 21 oktober 29 oktober 

Kerstvakantie 23 december 7 januari 

Voorjaarsvakantie 24 februari 4 maart 

Pasen 2 april  

Koningsdag 27 april  

Meivakantie  28 april 9 mei 

Hemelvaartsdag + vrijdag 10 mei 11 mei 

Pinksteren 21 mei  

Zomervakantie 14 juli 26 augustus 

Jarig in februari 



NIEUWS UIT GROEP 1/2 
 
In de bouwhoek proberen we bekende gebouwen na te bouwen. De Tower Bridge en de 

Eifeltoren zijn al nagebouwd. De toren van Pisa was een uitdaging en te lastig; hij viel 

steeds maar om! 

Uiteraard werken we ook over de winter en hebben we al een paar leuke werkjes ge-

maakt, zoals je kunt zien op de foto’s. 

 

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 februari 
 

08 februari Lokale voorronde Nationale Voorleeswedstrijd 

11 februari Open huis! 

13 februari Inspectiebezoek 

15 februari Vergadering medezeggenschapsraad 

23 februari Verslagen mee 

24 februari Schminkfeest 

27 februari Voorjaarsvakantie 

 

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! 


