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NIEUWE WEBSITE 

 
Achter de schermen wordt druk gebouwd aan onze nieuwe website. De komende 

week geeft het team, het bestuur, de MR en de OC voor de tweede keer feedback op 

de website. Nadat we deze feedback hebben gekregen en verwerkt kan de website 

online komen. De primeur was voor de kindercommissie van onze school, zij hebben 

de site al bekeken en hebben zich positief uitgesproken. Kindercommissie  zult u den-

ken? Jazeker, de leerlingen van groep 7 en 8 hebben een kindercommissie opgericht. 

Deze commissie gaat namens de kinderen meedenken over allerlei zaken op school. 

Hierover vergaderen zij een aantal keer per schooljaar met de directeur. Verderop in 

deze nieuwsbrief stelt de kindercommissie zich aan u voor. 

 

SCHOOLREIS GROEP 1 T/M 8 

 

Een leuk bericht! Op woensdag 7 juni gaan we met de hele school op schoolreis. 

We vertrekken om 08.45 uur en zullen om 16.00 uur terug zijn op school. 

De kinderen krijgen binnenkort een brief, waarin verdere info over deze dag zal staan. 



HULP GEZOCHT!! 

 

Overblijven op de Montessori-

school gezellig en prettig. Voor het 

komende schooljaar hebben ech-

ter drie hulpouders opgezegd. Dit 

betekent een onderbezetting van 

de overblijf. Als het ons niet lukt 

om de overblijf rond te krijgen 

voor komend schooljaar zijn we 

genoodzaakt andere stappen te 

zetten. Daarom nogmaals de op-

roep:  

Wij zijn op zoek naar nieuwe 

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. 

Aanmelden kan ook bij de leidster 

van uw kind of de directeur. 

Overblijfouder; een mooie manier 

om betrokken te zijn bij de school 

en fijn voor alle kinderen die over-

blijven. 

KINDERCOMMISSIE 

 

Groep 7/8 van onze school heeft een 

kindercommissie opgericht. Dit was 

een idee van een paar kinderen in 

onze klas. Nu is het echt gebeurd! De 

eerste Kindercommissie van de 

school is een feit. Ieder jaar worden er 

vijf nieuwe kinderen geprikt van de 

klas groep 7/8. Deze vijf kinderen gaan 

dan alle ideeën uitwerken en kijken of 

dat kan.  De andere kinderen mogen dan ook nog wel hun ideeën uiten. Daarvoor 

hebben we de ideeënbus; daar kunnen kinderen hun ideeën in doen en de kinder-

commissie gaat onderzoeken of dat mogelijk is en bedenkt er ideeën bij.  We hebben 

dan een vergadering  met de directeur. De eerste vergadering was op 28 maart 2017. 

Alle ideeën die wij (de kindercommissie) hebben, mogen we delen met de directeur. 

En we kunnen erover praten en discussiëren. Wij zijn blij dat wij de allereerste Kinder-

commissie van de hele school mogen zijn.  

 

De Kindercommissie  

Babet, Mats, Nick, Sabine en Sharel 

GROEP 6 NAAR HET GRINTENBOSCH 

Dinsdag 11 april 2017 gaat groep 6 naar het Grintenbosch om waterproefjes te doen. 

Door het doen van een aantal proefjes wordt meer duidelijk over het belang van schoon 

drinkwater en de vervuiling van onze leefomgeving. 

Zelf ontdekken de leerlingen welke problemen vervuild water kan veroorzaken. 

Ook wordt de grondwaterstand ‘gelezen’ bij de grondwatermeter in het Grintenbosch. 

 

 

BIJENLES VOOR GROEP 5 T/M 8 

Op donderdagmiddag 11 mei gaan de groepen 5 t/m 8 naar “De Heidebloem”. Hier krij-

gen de kinderen een bijenles. Ze gaan kennismaken met een bijenvolk en ze gaan zien dat 

deze insecten aan de basis staan van onze voedselketen. We gaan met de fiets naar het 

Dievelaarslaantje. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op donderdagmiddag met de fiets op 

school komt? De lessen zijn onder schooltijd. 

 

 

SCHAAKLES VOOR GROEP 4 T/M 8 

Op woensdag 5 april vond op de Montessorischool de eerste van in totaal vijf schaakles-

sen plaats (zie foto’s op de voorpagina). Onder leiding van schaaktrainers Vincent en 

Marieke kregen veertien enthousiaste kinderen schaakles. De eerste les werd gebruikt 

om de loop van de stukken uit te leggen en aan het einde van de les kon er al voorzichtig 

worden geschaakt. Leerlingen die al enige schaakkennis hadden, kregen enkele schaak-

puzzels met een bepaald thema voorgelegd. Ook zij speelden daarna uiteraard een partij 

tegen elkaar. Na de vijf turbo-lessen zullen de schaakleerlingen klaar zijn om aan het 

schoolschaaktoernooi van 24 mei in de Kappen deel te nemen. Hiervoor kan zich maar 

een bepaald aantal leerlingen aanmelden. Gelukkig hebben we sowieso nog een aantal 

leuke schaaklessen te gaan. Volgende de week staat de volgende les op het programma 

en zal de schaakkennis worden uitgebreid.  

Jesper  Groep 1-2 03-04  

Babet  Groep 7-8  05-04  

Jade  Groep 7-8  13-04  

David  Groep 7-8  22-04   

Floris  Groep 5-6  29-04 

Jarig in april 



HET PAASFEEST 

Donderdag 13 april 2017 vieren we op school het jaarlijkse 

paasfeest! De voorbereidingen zijn in volle gang. We beginnen 

’s morgens met een gezellig programma, daarna lunchen we 

met elkaar op school. Vooraf moeten de kinderen een bord en 

bestek (voorzien van naam) meenemen.  

De kinderen hoeven die dag zelf geen eten en drinken mee te 

nemen, dat wordt door de school verzorgd. Doordat we een 

continurooster aanhouden, zijn de kinderen om 14.00 uur vrij. 

Lijkt u het leuk om ons deze dag te helpen? Meldt u dan aan bij de leerkracht van uw kind 

of bij de oudercommissie. We hopen op een mooie, zonnige dag! 

 

PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN 

Groep 7/8 zoekt hulp ouders, opa’s en 

oma’s, buren, familie en/of vrienden 

die tijdens het praktisch verkeersexa-

men langs de route kunnen zitten.  

Op donderdag 18 mei. 

Het gaat maar om drie controleurs die 

we nodig hebben. Toch zonde als we 

niet mee kunnen doen, omdat er niet 

voldoende begeleiding is. Wilt u in uw 

netwerk navragen of nogmaals in uw 

agenda kijken? Ook ouders van leer-

lingen uit andere groepen kunnen zich 

uiteraard aanmelden. De leerlingen 

van groep 7 en 8 maakt u er erg blij 

mee. Aanmelden kan bij juf Karin of 

juf Stèphanie van groep 7/8. Bedankt! 

 

FIETSCONTROLE 

Voor het praktisch verkeersexamen 

worden alle fietsen van de leerlingen 

uit groep 7/8 gecontroleerd op school. 

Dit gebeurt op maandag 8 mei om 

09.15 uur. Het is belangrijk dat de 

leerlingen van groep 7/8 op deze dag 

allemaal op de fiets naar school ko-

men. 

 

TECHNIEKLOKAAL 

Maandag 8 mei gaat groep 7/8 weer 

naar het technieklokaal in Borculo. 

 

VERTROUWENSPERSOON 

Stèphanie Weeink volgt op maandag 

10 en dinsdag 11 april een cursus 

vertrouwenspersoon. Hiervoor wordt 

zij twee dagen vervangen door  

Reymond Verboom. Voor de leer-

lingen inmiddels een bekend gezicht 

doordat Stèphanie vorige week twee 

dagen ziek was en Reymond donder-

dag al heeft ingevallen in de groep. 

Woensdag heeft de groep les gehad 

van Karin en Judith. Fijn dat we dit 

intern zo snel konden oplossen. 

 

NIEUWS UIT GROEP 7/8 
 

VOORLEESWEDSTRIJD & JUNIOR DICTEE 

Woensdagmiddag 8 februari heeft David uit groep 8 als enige jongen meegedaan aan de 

voorleeswedstrijd. Hij heeft ontzettend zijn best gedaan en mooi voorgelezen. De groep was 

grotendeels aanwezig om hem te supporteren. Helaas was hij niet door. Dinsdag 21 februari 

hebben Mats uit groep 7 en Noor uit groep 8 deelgenomen aan het Junior Dictee in Theater 

de Kappen. Gezonde spanning sidderde door hun lijf. Ze hebben zich er goed doorheen ge-

slagen. Wat was het een pittig dictee. Net niet door naar de finale, wel een hele ervaring 

rijker. Ontzettend stoer!  

 

KOKEN 

In verschillende groepjes koken wij op de vrijdagmiddag. Iedereen is nu twee keer aan de 

beurt geweest. Begin dit jaar hebben we veel zoete recepten uitgeprobeerd. De laatste keer 

hebben we een hoofdgerecht verzorgd. Samen zorgen we voor de juiste benodigdheden, 

ingrediënten en verdelen we de taken. De groep mag vaak ook proeven! Yumm... 

 

DEBATTEREN  

De laatste Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 15 maart. Ongeacht hoe de politieke 

partijen er in werkelijkheid voorstonden, iedere partij in de groep mocht zichzelf vertegen-

woordigen en zijn standpunten duidelijk maken. De partijen PvdA, D66, GroenLinks, VVD en 

PVV zijn op 15 maart met elkaar in debat gegaan en hebben een standpunt, verkregen door 

de gespreksleider, verdedigd. PvdA had uiteindelijk de meeste stemmen verkregen. In onze 

eigen school hebben we een kijkje kunnen nemen hoe een echt stembureau te werk gaat.  

 

SAMEN OF ALLEEN? 

Hoe en wat signaleren we en hoe gaan we hiermee om? Wat betekent respect voor ons? 

Hoe voelen we ons nu? Allemaal vragen waar we ons bewust van mogen zijn. We hebben 

hierover gesprekken in de groep en voeren bijbehorende oefeningen van KiVa uit. We zijn 

een echte groep!  

 

VOORBEREIDINGEN EINDTOETS CITO 18, 19, 20 APRIL 

In de groep zijn we druk doende bezig om al onze aandachtspunten eigen te maken. We 

gaan op onderzoek uit, krijgen lesjes en oefenen het in met materialen en/of verwerkingen 

op de computer. 

 

Wil je op de hoogte blijven van de gebeurtenissen in groep 7/8? Volg dan 

‘jufstephaniemontessori’ via Instagram. 



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 april 
 

12 april Handbaltoernooi 

12 april Medezeggenschapsraad vergadering 

13 april Paasfeest 

14 april  Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij 

17 april Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij 

18-20 april Eindtoets groep 8 

21 april Koningsspelen 

24 april Vakantie t/m vrijdag 5 mei 

 

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! 

NIEUWS VAN DE OUDERSCOMMISSIE 

 

De oudercommissie kwam 6 maart weer bij elkaar op school. 

Er werd deze avond kennis gemaakt met de MR (medezeggenschapsraad), vertegenwoordigd door Jos van Hillegersberg en Esther Die-

penmaat. Er is gesproken over de taken en rollen van de verschillende organisatieonderdelen van onze school. Vast onderdeel van de 

agenda is de activiteitenkalender. Elke activiteit wordt voorbereid door een aantal verschillende leden van de OC. Zo zijn er al voorberei-

dingen voor bijvoorbeeld de wandelvierdaagse aan de gang, terwijl die pas in juni plaatsvind. Ook activiteiten die aanstaande zijn zoals 

het komende schoolreisje, de Koningsspelen en Pasen, hebben natuurlijk aandacht en vaak wordt ook kort geëvalueerd over hoe recente 

activiteiten zoals bijvoorbeeld het Schminkfeest en de open dag zijn verlopen. De ervaringen worden bijgewerkt in de draaiboeken die 

per activiteit aanwezig zijn, zodat er bij een volgend schooljaar profijt kan worden gehaald uit de evaluatie. Wilt u ook lid worden van de 

OC en helpen met het organiseren van een of meerdere activiteiten, meld u dan aan bij een van de leden of mail naar 

oc@montessorihb.nl 

mailto:oc@montessorihb.nl

