
MEDEDELINGENBLAD 

‘We wensen iedereen  

fijne feestdagen en een  

gelukkig nieuwjaar.’ 

 

Team Montessorischool  

Haaksbergen 

Montessorischool Haaksbergen Nr. 8 - december 2017 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING EN NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

 

Namens het bestuur nodigen wij alle leden (ouders/verzorgers) uit voor de jaarlijkse 

Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Montessorischool Haaksbergen. Deze staat 

gepland op: Dinsdag 16 januari, aanvang 19.00 uur. 

 

De agenda: 

-Opening en vaststellen agenda 

-Notulen vorige ALV 

-Terugblik 2017 

-Financiën 

-Ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 

-Samenstelling bestuur/extern toezicht 

-TSO/con0nurooster 

-Doorontwikkeling kwaliteit: wat is de stand van zaken? 

-MR: terugblik en vooruitblik door de MR 

-De s0p op de Horizon…? 

-W.v.t.t.k. 

Afslui0ng om 20.30 uur 

 

Het beloo7 een interessante en informa0eve avond te worden. We rekenen dan ook op 

eenieders komst. Aansluitend aan de ALV zal de nieuwjaarsbijeenkomst plaatsvinden. 

 

Graag tot dinsdag 16 januari, 19.00 uur (in de hal van onze school). 

 

Gert-Jan Klanderman 

Voorzi>er bestuur Montessorischool Haaksbergen 

 

 

 

KIVA-MONITOR 

De KiVa-monitor is afgenomen in de groepen 3 t/m 8. Alle leidsters hebben de gegevens 

van hun groep bekeken en met hun duo-collega besproken. In de teamvergadering van 

januari bespreken we met elkaar wat het rapport hee7 opgeleverd per groep, welke 

ac0es hierop zijn gezet en hoe we verder gaan. Neomi Berkowitz, onze intern begeleider, 

is bij deze vergadering aanwezig. 

INHOUD 

 ALV 

 KiVa-monitor 

 Nieuws uit groep 3/4 

 Kindercommissie 

 Nieuws uit groep 5/6 

 Stagiaire 

 Kerst 

 Kalender 



NIEUWS UIT GROEP 3/4 
 

In groep 3/4 hebben we een drukke, maar gezellige periode achter de rug: allereerst 

natuurlijk de periode van Sint en de laatste twee weken over Kerst. De aandachtstafel 

stond dan ook in het teken van deze twee belangrijke gebeurtenissen.  

 

Er waren taal-, reken-, en kosmische werkjes.  

 

Afgelopen dinsdag mochten we de opening in de hal organiseren. Deze had het thema 

‘vrede’. We hadden een instrumentaal stukje, er werden gedichtjes voorgedragen, een 

liedje gezongen en we hadden een toneelstukje over een dorp dat op zoek was naar 

vrede. Het was een sfeervolle opening.  

 

Afgelopen donderdag gingen we, na de kerstviering in de hal, naar de gymzaal. Er waren 

best veel kinderen die geen gymspullen bij zich hadden, maar omdat we vorige week 

donderdag niet konden gaan in verband met een stroomstoring en maandag niet in 

verband met kerstbakjes maken, waren de kinderen blij, dat we, bij wijze van uitzonde-

ring, allemaal mee mochten naar de gymles. Natuurlijk pasten we het gymprogramma 

aan. We begonnen met in tweetallen achter elkaar aan lopen, de een deed de ander na 

en dat wisselden we af. De hele ruimte van de gymzaal werd benut en de kinderen had-

den veel plezier met elkaar. Hier werd opgedrukt, daar renden er twee achter elkaar 

aan, weer anderen stonden tegen over elkaar bewegingen te maken.  

 

Het 0kspel dat we daarna deden was: ‘schipper mag ik overvaren’. Over de hele lengte 

van de zaal werd de oversteek gemaakt. Een kind mag de schipper zijn en die zegt hoe 

ze naar de overkant gaan. De schipper/0kker beweegt zelf op dezelfde manier. Er zijn 

kinderen die niet voelen dat ze afge0kt worden, terwijl ze wel af zijn. Groot protest 

soms. Er zijn ook kinderen die graag de 0kker zijn, maar helaas niemand a7ikken.  

 

Het spel erna werd ma>enschuifestafe>e. Drie groepen van kinderen, drie ma>en, een 

aanloop nemen en over de vloer met de mat naar voren schuiven. De mat ligt dan met 

de verkeerde kant boven. Er waren kinderen die een flinke aanloop namen en het toch 

wel spannend vonden om zich te laten vallen op de mat, eigenlijk op hun knieën gingen 

zi>en. Kinderen die een enorme schuiver maakten en op hun buik de hele mat een stuk 

naar voren schoven.  

 

We sloten de les af met hoepeldans. Een kring van hoepels en erom heen lopen als je 

muziek hoort. In dit geval het klappen van de juf. Toen was het 0jd om te douchen en 

aan te kleden. De kinderen zaten moe en voldaan in de hal van de gymzaal op elkaar te 

wachten tot we terug wandelden naar school. 

 

KINDERCOMMISSIE 

Tijdens de laatste vergadering heb-

ben we het weer over het Groene 

Schoolplein gehad. In januari gaan 

we samen met een aantal ouders,  

juf Karin Ossenkoppele en Barbara 

op expedi0e. We gaan naar verschil-

lende groene schoolpleinen kijken. 

We kunnen dan ideeën opdoen en 

bedenken wat we graag willen voor 

ons eigen plein. 

We hebben heel veel zin om dit te 

doen. Want we mogen spelen en 

uitproberen en gaan ook foto’s en 

filmpjes maken.  

Als er nog andere ouders zijn die 

mee willen helpen om ons school-

plein groen te maken dan kunnen zij 

zich melden bij Barbara. 

Hoe meer mensen meehelpen, hoe 

meer we kunnen bereiken! 

In februari hebben we een zandbak-

sessie samen met Marjan, die ons 

begeleidt bij het project. De kinderen 

van groep 5 t/m 8 mogen dan ont-

werpen maken voor het nieuwe 

plein. 

 

Het was ook een beetje een droevige 

bijeenkomst omdat Janet van school 

gaat. Zij gaat verhuizen naar Duits-

land en daarom zit zij straks niet 

meer in de kindercommissie. Dat 

vinden wij heel jammer. Om afscheid 

te nemen, hadden we cakejes gebak-

ken. Deze gingen we eten 0jdens de 

vergadering en we hebben Janet 

bedankt. Veel plezier op je nieuwe 

school Janet en we hopen je snel nog 

een keer te zien op school. 



 

NIEUWS UIT GROEP 5/6 
 

Na de herfstvakan0e zijn we gestart met de Streekweek. De Streekweek is een 

project van de culturele commissie. We kregen een grote mand met daarin      

boeken en voorwerpen uit Twente en Haaksbergen. We leerden het Twentse 

volkslied met daarbij een nieuw geschreven couplet speciaal voor de kinderen uit 

Haaksbergen. We kregen dansles, daarin leerden we 2 volksdansjes voor kinderen. 

Verkleed ,compleet met klompjes en boerenkiel of jurkje, deden we mee aan een 

optreden in het theater “De Kappen”. Daar konden we de geleerde dansjes laten 

zien op een groot podium. 

 

Natuurlijk zijn we ook druk geweest met de voorbereidingen en viering van het 

Sinterklaasfeest. Voor de 6
e
 groepers een spannende viering, voor het eerst met 

surprises. 

 

De afgelopen twee weken zijn we bezig geweest met Kerst. We hebben gedichtjes 

gemaakt over het licht van Kerst. Deze hebben de kinderen voorgedragen 0jdens 

de opening in de hal. Er zijn prach0ge kerstbakjes gemaakt door de kinderen. 

Vooral het versieren met nepsneeuw was een feest. Het was goed om te zien hoe 

de kinderen elkaar hielpen en deelden van de spullen die ze mee hadden geno-

men.  

 

 

STAGIAIRE 

Dit schooljaar loopt Niels stage bij ons op school als onderwijsassistent. Niels is 

eerstejaars student. In het volgende mededelingenblad stelt hij zich aan u voor. 

 

 

KERST 

Hieronder een foto-impressie van de afgelopen week. Iedere ochtend mocht een 

groep een optreden verzorgen voor de andere leerlingen. Er waren vier verschil-

lende thema’s: maandag, ‘licht’, door groep 5/6; dinsdag, ‘vrede’, door groep 3/4; 

woensdag, ‘kerstverhaal’, door groep 1/2; donderdag, ‘Kerst’, groep 7/8. 



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 januari 

 
8 januari   Eerste schooldag na de kerstvakantie. Inloop met    

   koffie en thee voor ouders/verzorgers. 

8 januari   Technieklokaal groep 7/8 

11 januari   Vergadering medezeggenschapsraad 

16 januari   Algemene ledenvergadering en nieuwjaarsbijeenkomst 

25 januari   Vergadering oudercommissie 

26 januari   Onderbouw vrij (groep 1 t/m 4) 

29 januari   Basketbaltoernooi 

 

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

website en op de SchoolApp. 

KERSTDINER 


