
MEDEDELINGENBLAD 

‘De studiedag van KiVa was 

leerzaam en inspirerend.‘ 

 

Team Montessorischool  

Haaksbergen 

Schminkfeest 2017 

INHOUD 

 KiVa 

 Ouderbijdrage 

 Koningsspelen 

 Uitnodiging KiVa 

 Groep 3/4 Natura Docet 

 Leerlingenkaart 

 Oproep TSO 

 Informatieochtenden 

 Groep 5/6 

 Kalender 

Montessorischool Haaksbergen Nr. 13 - maart 2017 

KIVA: SAMEN MAKEN WIJ ER EEN FIJNE SCHOOL VAN! 

 
De tweede KiVa-studiedag voor de leidsters was een leerza-

me en inspirerende dag. De leidsters hebben allen hun certi-

ficaat gehaald en mogen de KiVa-lessen geven. 

We hebben vanaf nu twee KiVa-coördinatoren op school, dit 

zijn Adele Meulenkamp en Karin Wijlens. De interne vertrou-

wenspersoon op onze school is Stephanie Weeink. Zij volgt 

hiervoor dit schooljaar een aparte cursus, opdat zij eind dit 

schooljaar goed onderbouwd haar taak kan uitvoeren. De externe vertrouwensper-

soon van onze school is Anja van Kempen. Meer informatie hierover vindt u op onze 

website, onder het kopje informatie. 

 

Om de lessen goed in te kunnen zetten op onze school is het belangrijk dat u als ou-

ders/verzorgers goed geïnformeerd zijn. Wij organiseren daarom een informatieavond 

op dinsdag 21 maart 2017. De avond duurt van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur. 

Voor uitnodiging en programma zie bladzijde twee van dit mededelingenblad. 

 

 

OUDERBIJDRAGE 

 

Afgelopen vrijdag ontving u een brief van de penningmeester van het bestuur. Tijdens 

de algemene ledenvergadering is besloten om de ouderbijdrage in het vervolg in drie 

delen te innen. Doel is om voor iedereen duidelijker te maken waarvoor het geld ge-

bruikt wordt en om te voorkomen dat er te veel of te weinig geld wordt geïnd.  

Het eerste deel is bestemd voor o.a. het sinterklaasfeest, de kerstactiviteiten, het 

schminkfeest, het paasontbijt, enzovoort; dit bedrag is voor elk kind uit het gezin ge-

lijk en bedraagt € 28,-.  

Het tweede deel is bestemd voor het schoolreisje en dat bedrag is afhankelijk van de 

begroting die de oudercommissie opstelt. U leest over die begroting te zijner tijd in 

het mededelingenblad. Het derde deel is alleen voor de kinderen in groep acht; het is 

bestemd voor het afsluitende kamp. Ook dit bedrag is afhankelijk van de begroting die 

de oudercommissie opstelt. Hierover leest u te zijner tijd in het mededelingenblad. 



LEERLINGENKAART  

(herhaalde oproep) 

 

Bij de mail met Mededelingenblad 

nr. 12 zat een leerlingenkaart.  

De meeste ouders hebben deze al 

ingevuld en opgestuurd. Mocht u 

dit nog niet hebben gedaan, dan 

verzoeken wij u vriendelijk om dit 

deze week alsnog te doen. U kunt 

de ingevulde kaart digitaal terug-

sturen (directie@montessorihb.nl) 

of geprint en ingevuld inleveren 

op school. Wij gebruiken deze 

gegevens om ons administratie-

systeem up-to-date te houden. 

 

 

OPROEP OVERBLIJFOUDERS 

 

Hulp gezocht!  

Wij zijn voortdurend en vooral 

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 ná 

20.00 uur. 

 

 

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 informatieochtenden. Kent u 

ouders met kinderen in de leeftijd 

van 0-3 jaar? Zou u hen attent 

willen 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 

KONINGSSPELEN 

 

Op vrijdagochtend 21 april vieren wij met onze school de Koningsspelen. 

We maken er een sportieve ochtend van. De kinderen beginnen allen in de eigen 

groep. Na een gezamenlijke opening op ons plein met een dans, van Kinderen voor 

Kinderen, gaan we in groepen rondom de school allerlei sporten beoefenen.  

Wij krijgen hierbij hulp van studenten van de ROC Twente, van de opleiding: Sport en 

Beweging. 

De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen in de ochtend drinken en wat lekkers van de 

oudercommissie. Groep 1 t/m 8 krijgt in de middag van ons een lunch aangeboden op 

school. Groep 1 t/m 8 draait een continurooster tot 14.00 uur.  

Tijdens de Koningsspelen is het fijn dat je goed kunt bewegen, dus sportieve kleding is 

gewenst. Je mag natuurlijk ook in het oranje komen! 

 

We hopen op een zonnige, sportieve dag! 

UITNODIGING KIVA INFORMATIEAVOND VOOR OUDERS/VERZORGERS 

 

Tijd: inloop vanaf 19.15 uur, start om 19.30 uur, afgelopen om 21.00 uur. 

Plaats: de centrale hal op school. 

KiVa-trainer: Anniek Verhagen. 

 

Programma:  

- KiVa, uitleg over de methode: wat doen we om er samen een fijne groep van te maken.  

- Wat als er toch onprettige situaties zijn?  

- Een KiVa-oefening door de leerkrachten.  

- Het verschil tussen plagen en pesten.  

- Wat er gebeurt bij pesten: vormen van pesten en rollen bij pesten.  

- Wat kun je als ouder doen om het proces op school te ondersteunen?  

- Ruimte voor vragen.  

 

 

 

GROEP 3/4 NAAR NATURA DOCET  

 

Woensdagochtend 22 maart gaat groep 3/4 naar het belevingsmuseum Natura Docet, in 

Denekamp; dit ter afsluiting van onze kosmische lessen over de schatten van de aarde.  

De excursie heeft als thema: fossielenvinder. 

We gaan in groepjes o.l.v. ouders en leerkrachten de opdrachten maken. Tijdens deze 

reis door de tijd leren de kinderen dat er ooit mammoeten leefden in Nederland maar 

ook dat Nederland onder water lag en dat er een tropisch klimaat heerste. In groepjes 

doen de kinderen verschillende opdrachten met fossielen die ze echt mogen aanraken. 

We hebben een aantal ouders bereid gevonden om met ons mee te gaan. Om op tijd te 

kunnen vertrekken, vragen we om die dag om 08.15 uur op school te zijn, we kunnen dan 

om uiterlijk 08.30 uur vertrekken. We zijn om 12.15 uur weer terug op school. 

We kijken uit naar een leuke, leerzame ochtend. 

 

 

 
 



De proeverij in beeld. 

Taal: doen! in groep 5/6 

NIEUWS UIT GROEP 5/6 
 
Bewegingsonderwijs 

Op maandag en donderdag gaat onze groep altijd gymmen. Op donderdag spelen we 

groepsspelen. De groepsvorming, sociale vaardigheden, communiceren, sportief gedragen 

spelen hierbij een grote rol. We gebruiken hiervoor de principes van de KiVa-methode. 

Bij het spel; wereldbal, kiezen twee teamleiders een team. Voordat het spel begint, wensen 

we elkaar een mooie wedstrijd en geven we elkaar de hand. Daarna bedenken de twee 

groepen samen een yell. Na de wedstrijd bedanken we elkaar voor de sportieve strijd en 

geven we elkaar weer de hand. 

Op deze manier leren de leerlingen in verschillende situaties op een goede manier met 

elkaar om te gaan. Het geleerde gedrag gebruiken ze ook tijdens het samenwerken in de 

groep of tijdens het buitenspelen in de pauze. Op deze manier maken we er samen een 

fijne school van. 

 

 

 

Proeverij op vrijdagmiddag 

Iedere week hebben we een proeverij in groep 5/6. Elke week regelen andere kinderen 

deze proeverij. Ze nemen iets mee uit eigen tuin, door opa of oma gemaakt of iets dat de 

kinderen zelf geplukt hebben bijvoorbeeld. 

De kinderen geven uitleg over wat ze hebben meegenomen, welke ingrediënten erin zitten, 

het recept, enz. Na de uitleg gaat iedereen het proeven. 

We proeven bijvoorbeeld tomaten, walnoten, boerenkoolstampot, appelmoes, honing, 

eigengemaakte jam, verschillende soorten appels en stoofpeertjes. 

 

Nieuwsbegrip 

Tijdens de nieuwsbegriples van afgelopen week hebben we  

ons verdiept in de verkiezingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 maart/april 
 

21 maart KiVa-informatieavond voor ouders/verzorgers 

23 maart Informatieochtend voor nieuwe ouders/verzorgers 

24 maart Maandviering 

7 april Onderbouw vrij 

12 april Handbaltoernooi 

12 april  Vergadering medezeggenschapsraad 

13 april Paasfeest 

14 april Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij 

17 april Eerste Paasdag, alle leerlingen vrij 

18 april Eindtoets groep 8 

21 april Koningsspelen 

24 april Vakantie 

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! 


