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KIVA-MONITOR 

 

Op alle KiVa-scholen vullen leerlingen twee keer per jaar een digitale vragenlijst in. De vragen 

gaan onder meer over welbevinden, sociale veiligheid, pesten en (vriendschaps)relaties in  

de klas. De leidsters krijgen hierdoor een rapport van hun groep, inclusief sociogrammen.  

Met het groepsrapport krijgen zij een helder beeld van hoe hun groep in elkaar steekt, zodat 

zij hun handelen daarop kunnen aanpassen. KiVa levert ook een rapport op schoolniveau aan. 

In dit schoolrapport worden de trends en ontwikkelingen op schoolniveau gepresenteerd. Dat 

levert goede informatie op, waarmee beleid kan worden ontwikkeld, getoetst en verbeterd.  

  

Leerlingmonitoring: een wettelijke verplichting 

Scholen zijn wettelijk verplicht de sociale veiligheid onder leerlingen te monitoren door middel 

van een gevalideerde leerlingvragenlijst. Met de KiVa-monitor voldoen wij aan deze wettelijke 

verplichting. De Onderwijsinspectie heeft aangegeven zeer enthousiast te zijn over de KiVa-

monitor. Toch blijven er vragen over, waar ook de mensen van KiVa nog geen antwoord op 

kunnen geven. Zo willen ze onderzoeken of een fijnere sfeer in de groep ook leidt tot bijvoor-

beeld betere CITO-scores. In de bijlage bij dit mededelingenblad vindt u verdere informatie 

hierover, inclusief een ouderformulier. Wij vragen u of u het formulier ingevuld aan de leidster 

van uw kind wil geven. Dit graag voor 7 oktober. Op school ligt een aantal geprinte exempla-

ren, mocht u thuis niet kunnen printen. 

 

 

KINDERBOEKENWEEK 

 

Volgende week start de kinderboekenweek  

Thema: Griezelen. Motto: Gruwelijk eng! 

 

Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal in de Kinderboekenweek 2017. Dat  

belooft een loeispannende week te worden. Je bent nooit te oud om te griezelen. Maar de 

grens tussen wat lekker griezelig is en wanneer het echt (te) eng wordt – de grens tussen  

fictie en werkelijkheid – ligt voor eenieder anders. Monsters, spoken, nachtmerries, zombies,  

schaduwen, angsten, heksen, achtervolgers: er is een moment dat ze onder je huid of onder  

je bed kruipen. Door over ze te lezen, kun je ze bedwingen, want het ‘kwaad’ wordt meestal 

wel overwonnen. Woensdag 4 oktober starten we met een gezamenlijke feestelijke opening  

in de hal. Verder zijn er in de groepen verschillende activiteiten en lessen, waarin boeken  

en lezen onder de aandacht worden gebracht. Op vrijdag 13 oktober sluiten we de  

Kinderboekenweek af met een viering in de hal, waar alle groepen iets presenteren. 

Gastles DaVinci: kosmisch onderwijs, thema Indianen 
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STAKING DONDERDAG 5 OKTOBER 

 

Zoals in het vorige mededelingenblad bekend is gemaakt, doet het team van Montessori-

school Haaksbergen mee met de landelijke staking. Mocht u problemen hebben met de 

opvang voor uw kinderen op deze dag, dan kunt u hierover tot dinsdag 3 oktober  

contact opnemen met de directeur.  

 

OPROEP VERENIGING OPENBAAR ONDERWIJS 

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) roept ouders en grootouders op via de online 

petitie (http://www.voo.nl/Nieuws/petitie-ouders-en-grootouders-voor-eerlijk-salaris-

leerkrachten) de staking van leerkrachten in het primair onderwijs op 5 oktober te steu-

nen. De actie is een gerechtvaardigde manier om de eisen van het onderwijs kracht bij te 

zetten. Ouders en grootouders hebben er veel belang bij dat hun kinderen en kleinkin-

deren ook in de toekomst kunnen rekenen op goed onderwijs en goede leerkrachten. 

Ouders steunen actie POFront 

De staking van POFront heeft als doel de lerarensalarissen te verbeteren, om zo het be-

roep aantrekkelijker te maken en het lerarentekort terug te dringen. Investeren in een 

eerlijk salaris voor de leerkracht is een van de noodzakelijke maatregelen om de kwaliteit 

in het primair onderwijs te waarborgen. De VOO roept ouders én grootouders daarom op 

om de petitie te ondertekenen en de leerkrachten te steunen in deze actie. Eerder dit jaar 

steunde de VOO ook de werkonderbrekingsactie. 

Petitie 'Investeer in onze (klein)kinderen' 

De petitie en handtekeningen worden op 5 oktober in Den Haag door de VOO aangebo-

den aan de stakende leerkrachten en de Tweede Kamerleden. 

De Vereniging Openbaar Onderwijs 

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is de grootste landelijke oudervereniging in 

Nederland en vertegenwoordigt via aangesloten medezeggenschapsraden en ouderraden 

meer dan een half miljoen ouders in het (openbaar) onderwijs. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

Michiel Jongewaard, woordvoerder VOO 

KINDERCOMMISSIE 

 

Hallo wij zijn de kindercommissie. De kindercommissie bestaat uit zeven leerlingen uit 

groep 7/8. Iedereen gaat wat over zich zelf vertellen en dat kunt u hier onder lezen: 

Hoi, ik ben Janet ik zit in groep 8. Ik ben 10 jaar oud. En ik zit op atletiek en scouting. 

Hoi, ik ben Jade en ik zit in groep 8. Ik ben 11 jaar.   

Hoi, ik ben Yuna en ik zit in groep 8. Ik ben 11 jaar. En ik zit op voetbal en tennis. 

Hoi, ik ben Mats, Ik ben 11 jaar oud.  Ik zit in groep 8. En ik zit op voetbal. 

Hoi, Ik ben Nick. Ik ben 11 jaar. Ik zit in groep 8. en ik zit op judo en tafeltennis.  

Hoi, ik ben Ruben. Ik ben 9 jaar oud. Ik zit in groep 7. En ik zit op fitkids. 

Hallo, ik ben Noor. Ik ben 10 jaar. Ik zit in groep 7. En ik zit op hockey en ballet. 

 

In de kindercommissie zijn we aan het vergaderen. En dingen voor de school aan het regelen. Zoals vorig jaar hebben we het hele 

Oeganda-project geregeld. En de sponsorloop hebben we helemaal bedacht. Ook hebben we natuurlijk nog de Ideeënbus waar 

ook vaders en moeders opa’s en oma’s ideeën in mogen doen. De kindercommissie bestaat uit zeven leerlingen uit groep 7/8. 

Dus iedereen maakt kans in groep 7 of 8. We hebben één keer in ongeveer drie of vier weken een vergadering met Barbara. En er 

mag een keer met een enkele vergadering ook iemand van groep 7 of 8 meekijken! 

 

De kindercommissie 

Zina   Groep 7-8  01-10 

Ryan   Groep 3-4  08-10  

Ryan   Groep 7-8  16-10  

Jochem  Groep 5-6  19-10  

Jolijn    Groep 1-2  22-10  

Marlou   Groep 1-2  22-10  

Luuk   Groep 1-2  23-10  

Douwe   Groep 7-8  24-10  

Jarig in oktober 

Dansen met groep 3/4 

http://voo.acemlna.com/lt.php?s=b7058dd92aa37b74230412db454a7773&i=3014A2801A42A42211
http://voo.acemlna.com/lt.php?s=b7058dd92aa37b74230412db454a7773&i=3014A2801A42A42211
http://voo.acemlna.com/lt.php?s=b7058dd92aa37b74230412db454a7773&i=3014A2801A42A42212


NIEUWS UIT GROEP 3/4 

 

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn al weer voorbij gevlogen.  

In de klas hebben we het tijdens de kosmische lessen gehad over ‘wie ben ik?’. 

We hebben geleerd dat je door verschillende brillen naar een thema kunt kijken:  

de bril van een gelovige, een poëet en een wetenschapper.  

Vooral de les over het ontstaan van het heelal, bekeken door de bril van een weten-

schapper, maakte indruk.  

 

En ‘wie zijn wij?’ is het thema van de KiVa-lessen. We hebben verschillende oefeningen 

gedaan, waardoor we elkaar steeds beter leren kennen.  

 

Daarnaast wordt natuurlijk ook volop met taal- en rekenmaterialen gewerkt.  

Tijdens het buitenspelen zorgen we er ook voor dat het fijn is voor iedereen. Er waren 

de afgelopen week echte speurders op het plein te vinden, die op zoek waren naar 

paddenstoelen. Met een kaart en een spiegel in de hand werd gekeken of er buisjes of 

lamellen te zien waren en welke naam de paddenstoel had. 

 

 

 

CULTURELE COMMISSIE HAAKSBERGEN 

 

De Culturele commissie organiseert voor de kinderen van de Haaksbergse scholen 

voorstellingen in De Kappen. De kinderen worden uitgenodigd per leerjaar om naar 

een theatervoorstelling te komen kijken. De voorstellingen zijn onder schooltijd. 

 

Groep 3 gaat naar de voorstelling  Dummie de mummie  op vrijdag 13 oktober 2017 

om 10:30 uur. Deze voorstelling sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek: 

Griezelen. Stel je voor: je heet Goos Guts, je bent doodnormaal en je woont in het 

saaiste dorp van de wereld. Op een dag loop je je slaapkamer binnen, je ruikt iets vies, 

kijkt rond en je ziet ineens een mummie in je bed. Wat doe je dan? Ja, je schrikt je rot, 

natuurlijk. En dan doe je je ogen dicht, je telt tot tien en dan is hij weer weg. 

  

Voorstelling Edward Scharenhand is voor groep 7 en 8 en wordt gespeeld door theater 

Sonnevanck uit Enschede. Op dinsdag 7 november 2017 vindt deze voorstelling plaats. 

Iedereen  in het stadje Gul  is extreem goed. Op een dag staat er iemand op de stoep 

bij tante Maria en haar dochter.  Hij heet Edward en is lief en zachtaardig, maar aan 

beide armen heeft hij in plaats van gewone handen helaas een stel lange vlijmscherpe 

scharen. Tante Maria neemt hem gastvrij op in huis, want heeft Edward niet ook, net 

als iedereen , recht op een veilig thuis en wat geluk? 

Een zoetzure komedie over goed en kwaad en de dunne grens daartussen. Losjes geba-

seerd op Tim Burtons sprookjesachtige film Edward Siccorhands. 

 



Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 

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 oktober 

 

2 oktober   Technieklokaal groep 7/8 in Borculo 

4 oktober   Start van de Kinderboekenweek 

5 oktober   Landelijke staking Primair Onderwijs, geen onderwijs 

5 oktober   Dag van de leraar 

11 oktober    Schoolvoetbaltoernooi 

16 oktober   Informatieavond groep 8 voor ouders 

18 oktober   Vergadering van de oudercommissie 

19 oktober   Studiedag, alle leerlingen vrij 

20 oktober   Themavoorstelling 

23-27 oktober Herfstvakantie 

 

De jaarkalender kunt u terugvinden in het informatieboekje, staat op onze  

website en op de SchoolApp. 


