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MUSICAL GROEP 8 

De musical van groep 8  wordt dit jaar gehouden op donderdagavond 22 juni. Ouders, 

broertjes/zusjes, opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn van harte welkom. 

De subsidie vanuit de gemeente voor theater De Kappen is helaas gestopt. Dit bete-

kent dat wij voor het eerst moeten betalen voor het gebruik van het theater. Om de 

voorstelling toch in de Kappen te kunnen opvoeren, vragen wij een kleine bijdrage 

voor de entree. De kaartjes kosten 1 euro, dit is inclusief één consumptiemunt. Losse 

consumptiemunten zijn in de voorverkoop te krijgen voor 1 euro per stuk. Ook tijdens 

de avond zelf worden er munten verkocht voor 1 euro per stuk. 

 

Uitnodiging Musical Torenhoog! 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Zoals jullie misschien al hebben meegekregen, zijn we bezig met de voorbereidingen 

van de musical van groep 8. Wij heten u, uw kind(eren), opa’s, oma’s, tantes, ooms 

van harte welkom bij de musical.  

 

Locatie: Theater de Kappen 

Adres: Sterrebosstraat 2 in Haaksbergen. 

Inloop: vanaf 19.00 uur en we willen graag om 19.30 uur starten met de musical.  

 

Decorstukken zijn uitgetekend en beschilderd, groep 7 heeft een dans en toneelstuk 

in te oefenen, het stuk is uitvoerig doorgenomen en geoefend door groep 8 en de 

hele bovenbouw (groep 6/7/8) is uit volle borst de musicalliedjes aan het meezingen. 

Komende donderdag gaat groep 8 zich voorstellen in de klassen, zodat de kinderen al 

een kleine indruk krijgen waar de musical over gaat. 

 

Torenhoog! speelt zich af op het dak van de hoogste toren van de wereld: de splinter-

nieuwe Dreamtower. Bij de opening zijn veel beroemde gasten aanwezig, onder wie 

de populaire vlogger Renzo Ros. Hij plaatst filmpjes van zichzelf op internet waar dui-

zenden jongeren dagelijks naar kijken. Bovenop een toren kan het echter onstuimig 

zijn, het kan er flink stormen. Als het officiële moment daar is, doen de camera’s het 

niet meer.. de Wi-Fi weigert en ook de lift doet het niet meer! 

Donderdagavond zien jullie hoe dit spannende verhaal verder gaat. 

 

Tot dan! 

Hartelijke groeten, de leerlingen uit groep 8 



SCHOOLTUIN: HULP GEZOCHT 

Vrijdag 23 juni gaat Hans Terhürne 

samen met een aantal ouders van 

onze school hard aan de slag om 

de schooltuin en het plein netjes 

te maken. Hij kan hierbij alle hulp 

gebruiken. Heeft u tijd, dan kunt u 

zich vrijdagochtend bij Hans mel-

den of u aanmelden via de mail: 

directie@montessorihb.nl.  

Hij heeft een onder andere hulp 

nodig bij het schoonmaken van 

het dak, het snoeien van planten 

en struiken, het schoonvegen van 

het plein rondom de zandbak, het 

schoonmaken van de kozijnen aan 

de buitenkant van de school, enz. 

Hoe meer handen, hoe meer re-

sultaat en hoe sneller het gaat! 

KINDERKOOR OEGANDA 

 

Donderdag 15 juni was het kinderkoor uit Oeganda bij ons op 

school. Dit was een groot succes. We hebben veel geld opge-

haald met lege flessen inzamelen en de sponsorloop. We heb-

ben wel  € 2.015,05 opgehaald voor de school in Oeganda. 

De hele ochtend kregen we workshops van de kinderen uit het 

koor. Ze leerden ons Afrikaanse dansen, spelletjes, gebruiken 

en nog veel meer. Het was niet alleen een hele gezellige dag, 

maar ook een hele leerzame.  

Alle kinderen en ouders bedankt. 

 

De kindercommissie 

 

 

Een groot compliment voor de kindercommissie! Wat hebben ze alles goed georganiseerd. Van het bedenken tot het organiseren 

van de acties voor het goede doel en van het regelen van eten en drinken voor het koor tot aan het welkom laten voelen van onze 

gasten. We kregen grote complimenten van de kinderen en de begeleiders van het koor. Je zag dat iedereen zich welkom voelde. 

Volgend schooljaar organiseert de oudercommissie een nieuwe actie voor een goed doel. De hulp van de kindercommissie kunnen 

ze hierbij vast goed inzetten. 

In de Tubantia van afgelopen vrijdag staat een mooi artikel over onze school. Dit kunt u terugvinden op onze website en op FB. 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Woensdag 21 juni is de schoolfotograaf op school om foto’s te maken van de kinderen en 

de groepen. De oudercommissie zorgt, zoals elk schooljaar, voor de organisatie.  

 

TANDARTS- EN DOKTERSBEZOEK ONDER SCHOOLTIJD 

Tandarts- en doktersbezoekjes die vooraf bekend zijn, dienen na schooltijd gepland te 

worden. Alleen bij onverwachte gebeurtenissen mogen leerlingen onder schooltijd naar 

tandarts of huisarts.  

SPORTDAG GROEP 7/8 

Vrijdag 23 juni staat voor groep 7/8 de sportdag gepland. De kinderen doen mee aan vijf 

verschillende onderdelen. Atletiek, hockey, tennis, zwemmen. Nieuw dit jaar is het on-

derdeel kano. We vertrekken op de fiets rond 08.30 uur gezamenlijk vanuit school. 

Van De Wilder fietsen we om 15.30 uur samen weer naar school en vanuit daar gaat ie-

dereen naar huis. Kinderen die vanaf De Wilder naar huis mogen fietsen, dienen een 

briefje in te leveren bij de leerkracht met een handtekening van de ouders. 

 

De kinderen moeten deze dag denken aan het meebrengen van een eigen lunchpakket en 

het meenemen van zwemkleding. Handig is om gelijk in sportkleding de dag te starten.  

We zoeken voor deze dag nog twee ouders om mee te fietsen en te helpen bij de  bege-

leiding. Graag opgeven  via uw kind of bij Stèphanie. 

 

TECHNIEKLOKAAL MAANDAG 26 JUNI 

Maandagmiddag 26 juni van 12.30-15.00 uur mogen we voor de laatste keer dit school-

jaar naar het Technieklokaal in Borculo. De kinderen lunchen op school met Stèphanie. 

Gezien de eindtijd van de les is het mogelijk dat de kinderen iets na 15.15 uur weer op 

school terug zijn.  



 

NIEUWS UIT GROEP 5/6 
 

BIJEN 

Op donderdagmiddag 11 mei gingen we met alle kinderen van onze groep op de fiets naar 

het IVN-gebouw. Daar kregen we een les over bijen van een imker. En we gingen ook echt 

bij de bijen kijken. De aandachtstafel ging ook over bijen en Jolanda had ook een groepsles 

hierover gegeven. Bijen zijn heel nuttige dieren. Dit was een les i.v.m. Kosmisch Onderwijs. 

 

 

MAANDVIERING 

Op donderdagmiddag 25 mei was de maandviering. Wij gingen het presenteren en organise-

ren met onze groep. Xana en Ruben Huijben waren de presentatoren. Sil ging een lied zin-

gen en Mijntje deed een mooie solodans. Van onze groep deden Lobke, Xana en Muriel ook 

een gymoptreden. 

 

SCHOOLREISJE 

Hieronder een naamgedicht van Lobke over het schoolreisje. 

Ketteler Hof 

Ketteler Hof is een pretpark 

en je kan in heel veel attracties. 

toen we terug waren op school kregen we een ijsje. 

toen zaten we in de bus. 

en we gingen in veel attracties. 

later kregen we een appel. 

en we moesten een uur en 15 min rijden. 

rennen op tijd deden we in het bos. 

het was leuk. 

of we gingen in het bootje of in en andere attractie. 

Fantastisch. 

 

 



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 juni 

 

12-16 juni  Wandelvierdaagse  

15 juni  Afrikaans kinderkoor op school  

21 juni  Schoolfotograaf  

22 juni  Musical groep 8  

23 juni  Verslagen mee  

23 juni Sportdag groep 7/8 

26-29 juni 10-minutengesprekken 

26 juni Techniekles groep 8 

27 juni  Extra studiedag, alle leerlingen vrij  

28 juni  Doorstroomochtend  

29 juni Vergadering oudercommissie 

30 juni Doorstroomochtend 

14 juli Laatste schooldag: alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

Op de vernieuwde schoolwebsite en de schoolapp staat de jaarkalender.  

Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 

ZWEMVIERDAAGSE 2017 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Het is weer bijna zover! Van 26 tot 30 juni organiseert ZV Scholtenhagen in samenwerking met Recreatiebad De Wilder 

Haaksbergen de Zwemvierdaagse 2017! De inschrijving van de Zwemvierdaagse gaat dit jaar online. Via onderstaande 

link kunnen ouders/verzorgers zich makkelijk online opgeven.  

De link: https://www.zwem4daagse.nl/zwem4daagse/deelnemen/zoeken/item/199825/zv_scholtenhagen/  

Met vriendelijke groet, 

De organisatie van de Zwemvierdaagse 


