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LEERDOELEN IN PERIODES 

 

Tijdens de studiedag van 19 oktober heeft het team zich gebogen over de leerlijnen.  

We gaan werken met periodes (vier per schooljaar). Voor iedere periode liggen de leer-

doelen per vakgebied vast. Per groep wordt bekeken waar de leerling staat, welke  

doelen zijn behaald en welke doelen nog niet. Vervolgens worden afspraken gemaakt 

voor de komende periode. Op dit moment zitten we in periode 2. De evaluatie van deze 

periode is eind januari. Dan zijn ook de Cito-toetsen. Eind februari ontvangen ouders/

verzorgers het eerste verslag van dit schooljaar, hierin kunt u de vorderingen van uw 

kind(eren) teruglezen. Tijdens de 10-minutengesprekken van maart 2018 bespreken wij 

deze met u. 

 

 

SINTERKLAAS 

 

Oh, kom er eens kijken... 

Afgelopen dinsdag kregen we bezoek van Strooipiet. In alle klassen kwam Strooipiet 

even binnen. Er werd gezongen en kinderen mochten vragen stellen. Strooipiet vertelde 

ook dat we woensdag onze schoen op school mochten zetten. Donderdagochtend waren 

we blij verrast, want de schoentjes waren gevuld, maar… de lokalen waren ook ietsepiet-

sie anders ingericht... Rommelpiet had goed huisgehouden. 

Hij komt, hij komt… 

Strooipiet heeft ons verteld dat Sinterklaas op 5 december een bezoekje brengt aan onze 

school.  Als alle kinderen in de klas zijn, gaan we naar buiten waar we Sinterklaas en de 

pieten zullen verwelkomen op het plein. Daarna gaan we met z’n allen naar de hal om 

samen de verjaardag van Sinterklaas te vieren. Vervolgens gaan alle groepen naar de 

eigen klas. Groep 5 zal met groep 3/4 meegaan. Elke groep heeft dan zijn eigen activitei-

ten. Sinterklaas komt in elke groep nog even langs.  

De kinderen hoeven voor de ochtendpauze geen eten en drinken mee te nemen, dit 

wordt verzorgd door de oudercommissie. De kinderen die overblijven, moeten wel zelf 

hun lunch meebrengen. ’s Middags mogen de kinderen gezelschapsspelletjes meenemen 

naar school. Ook dan krijgen de kinderen nog iets lekkers. We hopen op een fijne dag.  



VAKANTIEROOSTER 2018-2019 

 

Het definitieve vakantierooster voor schooljaar 2018-2019 is vastgesteld. Dit rooster wordt 

gemaakt in samenspraak met alle scholen voor Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs 

in Haaksbergen. Onze medezeggenschapsraad heeft hiermee ingestemd. Tip: noteer de 

data meteen in uw nieuwe en/of digitale agenda. Het rooster staat ook op onze website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN 

 

Mijn naam is Neomi Berkowitz en dit schooljaar werk ik als 

interim intern begeleider op Montessorischool Haaksber-

gen. Dat betekent dat ik mij voornamelijk bezig houd met de 

leerlingenzorg. Ik monitor samen met de leerkracht hoe de 

schoolontwikkeling van uw kind verloopt. Voor ouders en 

kinderen is dat meestal ‘achter de schermen’. In sommige 

situaties zal ik bij een gesprek aanwezig zijn. Dat hoort u dan 

altijd via de leidsters. Naast de directe leerlingenzorg, houd 

ik me samen met het team bezig met kwaliteitsverbetering van de ondersteuningsstruc-

tuur. Ik ben één volle dag per week aanwezig op school, dus ik probeer de tijd zo goed en 

effectief mogelijk te besteden. Ik werk vanuit het onderwijsadviesbureau “Zien in de klas” 

en sluit mij volledig aan bij zijn missie, nl: ‘Alle klassen gelukkig zien, door te investeren in 

goed onderwijs’.  Uiteindelijk wil je als ouder toch dat je kind gelukkig is, zich competent 

voelt en met plezier naar school gaat. En daar probeer ik op mijn manier een steentje aan 

bij te dragen.  

Herfstvakantie 20 oktober 28 oktober 

Kerstvakantie 22 december 6 januari 

Voorjaarsvakantie 23 februari 3 maart 

Pasen 22 april  

Meivakantie  23 april 5 mei 

Hemelvaartsdag + vrijdag 30 mei 31 mei 

Pinksteren 10 juni  

Zomervakantie 13 juli 25 augustus 

NIEUWS UIT GROEP 1/2 
 

Eindelijk is Sint met zijn pieten weer in het land. Onze groep is al helemaal in de stem-
ming. We hebben een Sint-en-pieten hoek waar je je kunt verkleden, cadeautjes inpak-
ken, pepernoten afwegen en natuurlijk in het grote boek schrijven met een gouden 
pen! 

In de bouwhoek wordt zelfs het Pietenhuis nagebouwd. 

Ook zijn we aan het knutselen, zodat de klas er gezellig uitziet als Sint onze groep komt 
bezoeken. 

Een leuke spannende tijd! 

 



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 november/december 

 

23 november  Medezeggenschapsraadvergadering 

5 december   Sinterklaasviering, gehele dag school 

25 december   Kerstvakantie 

     In het volgende mededelingenblad informeren wij u over  

     de kerstactiviteiten en -data. 

 

 

 

 

 

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

website en op de SchoolApp. 

DANSWORKSHOPS 

 

Hoi Allemaal, 

De kinderen hebben vorige week maandag een dansworkshop van Esmee Cornet  

gehad, eigenaresse van de Esmee Dance Academy. Esmee is dit jaar in Haaksbergen haar 

eigen dansschool gestart. Zij combineert dit op dit moment nog met de Lion King musical 

in Scheveningen, waarin zij maar liefst acht keer per week danst.  

De kinderen waren erg enthousiast en hebben hier misschien ook thuis wel over ge-

praat. Op dit moment zijn er op de maandag danslessen.  

Hiphop 7+ 

Hiphop 11+ 

Female 16+ 

 

Nou zal de female-les nog niet geschikt zijn voor de kids, misschien wel voor een oudere zus of nicht. Esmee gaat nieuwe kindergroepen 

starten, denk aan Ballet, Breakdance en kids swing, mits er natuurlijk genoeg animo voor is. 

Esmee: “Het was ontzettend leuk om met jullie te dansen. Jullie waren super enthousiast en gaven heel veel energie, dat is altijd fantas-

tisch om te zien!” Esmee zal nog in de Lion King musical te zien zijn t/m januari, mocht u de musical willen bezoeken nog voor die tijd, 

neem dan contact op met Esmee. Zij kan namelijk een korting van 25% aanbieden en evtueel een backstage tour. Mocht uw kind dit 

nou ontzettend leuk lijken om bij Esmee haar dansschool te dansen, dan kunt u het beste met haar persoonlijk contact opnemen voor 

de mogelijkheden. Esmee is te bereiken op: tel.nr.: 06-28263306. 

Per mail: esmeecornet@gmail.com 

Via Facebook: www.facebook.com/esmeedanceacademy 

Of bezoek de site: www.esmeedanceacademy.nl 

 

Met dansgroeten, Het EDA team 
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