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Montessorischool Haaksbergen Nr. 12 - februari/maart 2017 

KIVA: SAMEN MAKEN WIJ ER EEN FIJNE SCHOOL VAN! 

 
De tweede KiVa-studiedag voor de leidsters is op vrijdag 10 

maart. Op deze dag waren de leerlingen van groep 1 t/m 4 

al vrij. Let op: De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben deze 

dag een extra vrije dag. 

De KiVa-informatieavond voor ouders/verzorgers is op  

dinsdag 21 maart. Noteert u deze datum alvast in uw  

agenda? De avond start om 19.30 uur. Tijdens deze avond 

informeren wij u over het KiVa-programma en hoe wij dit inzetten op school. U ont-

vangt nog een aparte uitnodiging. 

 

 

10-MINUTENGESPREKKEN 

 
Gisteren heeft u het verslag van uw kind(eren) gekregen. In de week van 6 t/m 10 

maart (de week na de voorjaarsvakantie) zijn de 10-minutengesprekken. De inschrij-

ving voor de 10-minutengesprekken gaat net als begin dit schooljaar digitaal. U ont-

vangt een mail met hierin de uitnodiging.  

Let op: Alle ouders/verzorgers melden 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 alsnog een uitnodiging krijgt. 



LEERLINGENKAART 

 

Bij de mail van dit mededelingen-

blad zit een leerlingenkaart. Vrien-

delijk verzoek om uw gegevens 

hierop in te vullen en de kaart 

digitaal terug te sturen 

(directie@montessorihb.nl) of 

geprint in te leveren op school. 

Wij gebruiken deze gegevens om 

ons administratiesysteem up-to-

date te houden. 

 
 
 

OPROEP OVERBLIJFOUDERS 

 

Hulp gezocht!  

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 contact opnemen met onze 

coördinator, Jose ter Huurne op 

nummer: 053-5729884, graag na 

20.00 uur. 

INSPECTIEBEZOEK 

 

De Inspectie van het Onderwijs was vorige week maandag bij ons op school. Het was 

een (in)spannende dag, waarbij we zoveel mogelijk van onze kwaliteiten hebben laten 

zien. De inspectie gaf aan een school in ontwikkeling te zien. Aandachtspunten zijn de 

taakgerichtheid van het onderwijs en het vergroten van de betrokkenheid van leer-

lingen bij hun eigen onderwijs. Positieve feedback kregen we over de sfeer in de 

school, we hebben de afgelopen tijd goede dingen opgepakt en het aanbod is op orde 

(we werken met goede middelen en materialen). 

De komende tijd werken we verder aan de verbetering van ons onderwijs. Hiervoor 

gebruiken we de studiedagen, maar ook gaan we bijvoorbeeld gericht kijken op een 

andere montessorischool. We willen graag van en met elkaar leren. 

Nigel  Groep 3-4  03-03 

Anne-Wil Groep 5-6  12-03 

Sabine   Groep 7-8  18-03 

Rico-Jay Groep 5-6  25-03 

Jonna  Groep 5-6  25-03 

Meike  Groep 1-2 26-03 

OPEN DAG 

 

De open dag, afgelopen zaterdag 11 februari, was 

een groot succes! Veel ouders met kinderen in de 

leeftijd van 0 t/m 3 jaar bezochten de school, maar 

ook ouders met kinderen in zij-instroomleeftijd. Leuk 

om te zien dat zoveel ouders en kinderen interesse 

hebben voor montessorionderwijs en enthousiast 

worden van onze school. Met dank aan alle kinderen, 

ouders en leidsters die op deze dag aanwezig waren 

en onze school een gezicht hebben gegeven. 

 

INFORMATIEOCHTENDEN 

 

Voor geïnteresseerde ouders/verzorgers die de school graag een keer bezoeken als de 

leerlingen allemaal aan het werk zijn, organiseren wij dit schooljaar nog twee informatie-

ochtenden. Kent u ouders met kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar? Zou u hen attent wil-

len maken op deze twee ochtenden? Alvast bedankt.  

Donderdag 23 maart van 09.00-11.00 uur 

Dinsdag 15 mei van 09.00-11.00 uur 

 

TECHNIEKLOKAAL BORCULO GROEP 7/8 

 

De eerste schooldag na de voorjaarsvakantie, maandag 6 maart, gaat groep 7/8 om 12.00 

uur naar het technieklokaal. We lunchen op school met Stéphanie. Gezien de eindtijd van 

de les is het mogelijk dat de kinderen iets na 15.15 uur weer op school terug zijn. 

 

 

NIEUWE WEBSITE 

 

We zijn druk bezig met de vormgeving van onze nieuwe website, samen met leidsters, 

bestuur, MR, ouders (OC) en kinderen. We hebben verschillende mensen gevraagd om 

mee te kijken en denken. De website wordt op dit moment gebouwd en we verwachten 

dat deze eind maart online zal zijn. We kunnen alvast verklappen dat het ontwerp fris, 

vrolijk en overzichtelijk is. Inhoudelijk zal er ook het een en ander veranderen. We willen 

hiermee een goede site neerzetten, die zowel voor jullie als ouders, voor ons als mede-

werkers en voor nieuwe ouders informatief, overzichtelijk en goed leesbaar is. 

Jarig in maart 



VERSLAG MR VERGADERING 15 FEBRUARI 2017 

 

Barbara was bij de  vergadering aanwezig om te vertellen over het inspectiebezoek van 

13 februari jl. Op pagina 2 van dit mededelingenblad kunt u meer lezen over dit bezoek. 

In januari zijn de voorzitters van het bestuur, de oudercommissie, MR en directie van 

onze school bij elkaar geweest om met elkaar van gedachten te wisselen over de struc-

tuur en de rol/taken van de verschillende gremia. Bestuur toonde het organogram van 

onze school. Dit organogram toont hoe de lijnen binnen onze school lopen. 

We hebben het voorstel voor de nieuwe website met elkaar bekeken en besproken. Het 

ontwerp ziet er strak en eigentijds uit, met  een overzichtelijke indeling. Het is een  

responsive site, dat betekent dat de site ook goed te zien en te gebruiken is op een tablet 

of mobiele telefoon. De MR zal voor de website een nieuwe tekst maken over haar rol in 

de school. 

Samenstelling MR: m.i.v. het nieuwe schooljaar nemen we afscheid van Jos van Hillegers-

berg; zijn jongste dochter verlaat dit jaar de school. Dat betekent voor ons dat we op 

zoek zijn naar een nieuw lid, naast Esther Diepenmaat, die de ouders in de MR vertegen-

woordigt. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact met ons op. Mochten er nog vragen 

zijn dan willen wij daar graag een antwoord op geven.   

Huidige MR-leden: Jos Hillegersberg (vader Sabine groep 7/8), Esther Diepenmaat 

(moeder Bernard groep 3/4, Daniëlle en Rutger groep 1/2), Ingrid Kolijn (leidster groep 

5/6) en Judith Vlaming (leidster groep 3/4). 

Volgende MR-vergadering is op 12 april 2017 om 20.00 uur op school. 

OPLEIDING KINDERTEKENDOCENT 

 

In januari ben ik, in mijn vrije tijd, vol 

enthousiasme begonnen met de oplei-

ding ‘creatieve communicatie’, waar 

je in twee jaar wordt opgeleid tot 

kindertekendocent.  Tekenen met en 

voor kinderen. Tekenen is een belang-

rijk aspect in de ontwikkeling van het 

kind. Via de tekentaal kan elk kind 

zeggen wat er in zijn innerlijk afspeelt 

en welke omgevingsfactoren hem 

daarbij inspireren, dwars zitten of 

storen.  

Om de tekentaal van kinderen nog 

beter eigen te maken, mag ik een 

aantal opdrachten met de kinderen  

op school uitvoeren. Hierbij horen, 

naast het maken van tekeningen, ook 

korte gesprekjes die ik met kinderen 

zal houden. Dit kan in elke groep op 

individueel niveau, in kleine groepen 

of met de hele groep zijn. Ik heb er zin 

in.  

Mocht u hier bezwaar tegen hebben 

of vragen over hebben, dan kunt u dat 

laten weten aan Barbara of mij.  

 

Met vriendelijke groet,  

Adele 

Groep 3/4 

NIEUWS UIT GROEP 3/4 
 
De afgelopen periode zijn we in groep 3/4 bezig geweest over ‘schatten van de aarde’.  

Dit is één van de thema’s van DaVinci: kosmisch onderwijs. We hebben het over aardplaten, 

gesteenten, bergen en dalen, vulkanen en begroeiing gehad. De kinderen hebben een vul-

kaan geknutseld en we hebben een vulkaanuitbarsting nagebootst in de klas! We hebben 

proefjes gedaan met zand en we hebben stenen verzameld.  

Groep 4 is druk bezig met het oefenen van de x tafels. We hebben ook een begin gemaakt 

met de KiVa-methode en gesproken over ‘wat vind je een fijne groep’. In de klas hangt een 

poster, waarop te zien is hoe de kinderen hier over denken. En uit de ‘Taal: Doen!-kast’ zijn 

veel verschillende opdrachten gemaakt. Op de foto’s kunt u een en ander terugzien. 



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/maart 
 

27 februari Voorjaarsvakantie 

6 maart Weer naar school 

6 maart  Vergadering oudercommissie 

6-9 maart 10-minutengesprekken 

10 maart Let op: extra studiedag, alle leerlingen vrij 

21 maart KiVa-informatieavond voor ouders/verzorgers 

23 maart Informatieochtend voor nieuwe ouders/verzorgers 

24 maart Maandviering 

 

De jaarkalender kunt u terugvinden op de website, knop; 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! 

WATERPOLOSCHOLENTOERNOOI 

 

Net als voorgaande jaren organiseert Z.V. Scholtenhagen weer een waterpoloscholentoernooi, ditmaal op  

zaterdag 25 maart a.s. in zwembad de Wilder. Dit toernooi is bedoeld om kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 kennis te laten  

maken met waterpolo en een aantal korte wedstrijden tegen elkaar te laten spelen. De eerste poulewedstrijden zullen om 18.00 

uur beginnen. De spelers verwachten wij om 17.30 uur bij de ingang van het zwembad voor de uitleg. 

Deze week heeft uw kind hierover een flyer mee naar huis gekregen.  

Een team bestaat uit minimaal zeven en maximaal tien spelers, en de deelnemers kunnen zichzelf t/m 10 maart opgeven door zich  

aan te melden bij de leerkracht van groep 6/7/8. Ouders die willen/kunnen coachen kunnen zich ook opgeven bij de leerkracht. 

Zonder ouderbegeleiding kan het toernooi voor onze school helaas niet doorgaan. Wij hopen daarom op veel enthousiaste  

aanmeldingen (ook) van ouders! 

 

Om de kinderen tijdens het toernooi te begeleiden, zal er aan ieder team een coach toegewezen worden die zelf actief waterpolo 

speelt of heeft gespeeld. 

 

Om alvast te oefenen en op 25 maart goed voorbereid aan het toernooi deel te nemen, is er de mogelijkheid om een aantal 

proeftrainingen te volgen. Deelnemers kunnen daarom meedoen aan de waterpolotrainingen op donderdag 16 maart en donder-

dag 23 maart van 18.15 tot 19.15 uur in zwembad De Wilder.  

 


