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Montessorischool Haaksbergen Nr. 18 - juli 2017 

ZOMERVAKANTIE 

 
Vrijdag 14 juli begint om 12.00 uur de zomervakantie. Alle leerlingen van onze school 

zijn vrijdagmiddag vrij. De school begint weer op maandag 28 augustus. Deze ochtend 

is er een inloopochtend voor alle ouders/verzorgers. De oudercommissie zorgt voor 

koffie/thee en wat lekkers en heet iedereen van harte welkom terug op school. 

Maar nu eerst een hele vrolijke, zonnige en fijne vakantie voor iedereen! 

 

VAKANTIEROOSTER 2017-2018 

 

Hierbij nogmaals het vakantierooster. Deze stond eerder al in mededelingenblad nr. 

11 van februari 2017. De nieuwe jaarkalender ontvangt u in de eerste week van het 

schooljaar 2017-2018. Ook het informatieboekje ontvangt u in deze eerste school-

week per mail. 

 

 

 

 

 

 

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 



 

NIEUWS UIT GROEP 7/8 

 

OEGANDA KINDERKOOR UP4S 

Donderdag 15 juni hebben we het kinderkoor uit Oeganda mogen ontvangen. Wat een  

fantastische en indrukwekkende dag was dit. De kindercommissie heeft een flessenactie  

en sponsorloop opgezet om geld in te zamelen voor de scholieren in Oeganda. Hiermee 

kunnen ze hun school opknappen. In totaal hebben we, inclusief verkoop van de markt,  

wel € 2.600,- opgehaald met de hele school! 

Hier zijn we erg blij mee. In de bovenbouw hebben we genoten van de workshops die we 

kregen van de Oegandese kinderen: dans, zang, djembé bespelen, Afrikaanse spelletjes 

gespeeld. Tussen de middag heeft de kindercommissie het kinderkoor meegenomen naar 

Nick zijn huis waar ze een warme lunch kregen, verzorgd door ouders en nog even konden 

uitrazen in de achtertuin.  

Eenmaal op school weer aangekomen in de middag hebben wij natuurlijk een Nederlandse 

les en een Nederlands spel verzorgd. We hebben de kinderen typische Hollandse woorden 

aangeboden en uit laten spreken. We durfden al een aardig woordje Engels te spreken!  

 

MUSICAL TORENHOOG 

Donderdag 22 juni was het dan zover. De musical Torenhoog mocht uitgevoerd worden in 

theater de Kappen! De spanning steeg! Haren werden gedaan achter de schermen, de ac-

teurs zaten in de make-up. Ouders, familie, oud klasgenoten kwamen kijken. Wanneer de 

bel voor aanvang ging moesten ze muisstil zijn, want de microfoontjes van de spelers wer-

den aangezet. De doeken opende zich en Sofie kondigde de musical van de bovenbouw aan. 

Het koor stond klaar, ook groep 7 stond in de coulisse te wachten om op toneel te treden. 

Wat een stuk. Hilarische grappen, solozang en een knap staaltje acteerkunst van elke acteur 

kwam voorbij. Ieder heeft zo zijn of haar rol helemaal eigen gemaakt. We hebben vol op 

genoten. Hard gewerkte en 1,5 maand geoefend naar het moment suprême. Zelfs improvi-

satie kwam voorbij. De bovenbouw heeft samen een prachtige musical neer weten te zetten 

waar we ontzettend trots op zijn. 

 

SPORTDAG 

De vrijdag na de musical mocht groep 7/8 sporten. De kinderen hebben zich door de gehele 

dag heen vermaakt met de volgende onderdelen: tennis, kano, hockey, atletiek en we sloten 

af met zwemmen in de Wilder. We hadden er prima weer bij!  

 

 

 



TECHNIEKLOKAAL 

 

Maandag 26 juni mocht groep 7/8 voor de laatste keer naar het technieklokaal dit schooljaar. Groep 7 maakte een stoomboot of 

een appelhuisje en groep 8 ging bruggen bouwen. Welke techniek kun je het beste toepassen voor een stevige brug? Samen met 

groep 7 mochten we aanschouwen wie de sterkste brug had gebouwd. Dit werd getest door er gewicht aan te hangen. De sterkste 

brug die onze groep 8 dit jaar gebouwd heeft kon wel 4,5 kilo dragen voordat hij kapot ging. Ook volgend schooljaar gaat groep 7/8 

weer naar Borculo voor het volgen van de technieklessen. 

AFSCHEID  

 

Na twintig jaar werkzaam te zijn geweest op Montessorischool Haaksbergen heeft Ingrid 

Kolijn afscheid genomen van ons. Op dinsdag 11 juli was er een gezellige ochtend samen 

met de kinderen van haar groep. Daarna zongen alle kinderen van de school een mooi 

lied. ’s Middags was er ruimte voor ouders, kinderen, (oud-)collega’s en andere belang-

stellenden om afscheid van Ingrid te nemen. Het was een dag met een lach en een traan. 

Wij wensen Ingrid veel succes met alle stappen die zij nog gaat zetten in haar carrière. 

Namens alle kinderen, ouders en collega’s: 

 

Ingrid, bedankt voor alles wat je de afgelopen jaren voor de school hebt gedaan! 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Dinsdag 11 juli heb ik, na twintig jaar, officieel afscheid genomen van de Montessori-

school. Officieel, want woensdag en donderdagavond ben ik er ook gewoon. 

Met de kinderen hebben we er een mooi feest van gemaakt. ’s Morgens in de eigen 

groep, ’s middags met de hele school. De kinderen hebben een ontroerend lied gezongen 

en me bedolven met bloemzaadjes en bolletjes. Heel erg bedankt allemaal! 

Ik zie iedereen vast wel weer een keer, daarom: tot ziens en allemaal een fijne vakantie 

en daarna een mooi nieuw schooljaar toegewenst! 

 

Ingrid Kolijn 

 

 

Sander  Groep 3-4  03-07  

Yessica   Groep 3-4  06-07  

Quinn   Groep 7-8  10-07  

Loïs   Groep 7-8  15-07  

Bernard  Groep 3-4  26-07  

LouLou   Groep 5-6  31-07 

Anouk   Groep 3-4  03-08  

Marly   Groep 3-4  06-08  

Luuk   Groep 7-8  10-08 

Lize   Groep 5-6  10-08  

Hugo   Groep 3-4  17-08  

Mijntje  Groep 5-6  22-08 

Steijn   Groep 3-4  29-08 

Jarig in juli/augustus 



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 juli/augustus 

 

14 juli  Laatste schooldag, 12.00 uur alle leerlingen vrij 

28 augustus  Eerste schooldag, inloopochtend voor ouders/verzorgers 

 

Op de vernieuwde schoolwebsite en de Schoolapp staat de jaarkalender.  

In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u de jaarkalender 2017-

2018 en het informatieboekje per mail. 

Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 


