
MEDEDELINGENBLAD 

Wij wensen iedereen fijne 

feestdagen en een gelukkig 

en gezond nieuw jaar! 

Wij zien u graag op 9 januari 

2017 bij de inloopochtend en 

op 10 januari 2017 bij de 

ALV. 

 

Team Montessorischool  

Haaksbergen  

Kerstfeest 2016 

INHOUD 

 ALV 

 Kerstfeest 2016 

 Groep 5/6 

 Even voorstellen … 

 Oudercommissie 

 Informatie-ochtend 

 Enquêtes 

 Kalender 

Algemene ledenvergadering (agenda) 
 

ALV op 10 januari 2017 (inclusief agenda) 

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

Algemene Ledenvergadering van de Montessorischool Haaksbergen. Deze is gepland 

op: dinsdag 10 januari, aanvang 19.00 uur. 

 

Agenda: 

 

-Opening en vaststellen agenda 

-Notulen vorige ALV (schooljaar 2015-2016) 

-Terugblik 2016 

-Financiën 

-Aanpassen ouderbijdrage 

-Samenstelling bestuur/extern toezicht 

-Stand van zaken TSO/continurooster 

-De eerste vijf maanden van de nieuwe directeur 

-Onderwijskwaliteit op onze school 

-W.v.t.t.k. 

 

Afsluiting om 20.30 uur. Aansluitend nieuwjaarsborrel. 

 

Het belooft een interessante en informatieve avond te worden. We rekenen dan ook 

op eenieders komst. 

 

Dus graag tot 10 januari 19.00 uur (in de hal van onze school). 

 

Gert-Jan Klanderman 

Voorzitter bestuur Montessorischool Haaksbergen 

Montessorischool Haaksbergen Nr. 9 - december 2016 



GROEP 5/6 
 
We zitten midden in de kersttijd. Een erg gezellige periode.  

Vorige week hebben we kerststukjes en kerstkransen gemaakt.  

De boom is opgezet en versierd, en voor de kaarsjes hebben we  

een potje mooi gemaakt. 

De tafels staan deze week in een kring. Elke ochtend gaan we in de hal, waar steeds een 

andere groep de dag opent. Onze groep is donderdag aan de beurt. We maken muziek, 

we zingen en lezen verhalen en gedichtjes. 

We wensen iedereen alvast een gezellige kerstvakantie en een heel mooi nieuwjaar! 

 

 

EVEN VOORSTELLEN … 

 

Hallo, 

Mijn naam is Rana Tan en ik ben 18 jaar. Ik ben een leerling  

van het Graafschapcollege uit Groenlo en ik volg de opleiding 

Onderwijsassistent. Dit jaar loop ik stage op de Montessori 

school in Haaksbergen. Elke dinsdag en woensdag loop ik stage. 

Ik help vooral in groep 5 en 6 maar ook in de andere klassen 

waar hulp nodig is. 

Herhaalde oproep 
 

INFORMATIE-OCHTEND VOOR  

NIEUWE OUDERS/VERZORGERS 

  

Op dinsdag 17 januari 2017 is er een 

informatie-ochtend op onze school. 

 

Ouders/verzorgers met kinderen in  

de leeftijd van 0 t/m 3 jaar zijn  

welkom van 09.00-11.00 uur.  

 

Naast algemene informatie over onze 

school, krijgen ze ook een rondleiding 

door de school. De leerlingen zijn aan 

het werk, zodat de ouders een goed 

beeld krijgen van de sfeer op school 

en de montessoriaanse manier van 

werken.  

 

Op deze manier hopen wij alle ou-

ders/verzorgers die nog niet bekend 

zijn met het montessori-onderwijs 

enthousiast te maken voor onze 

school. Heeft u vrienden, buren,  

familieleden, enz. die in Haaksbergen 

of omgeving wonen, met kinderen in 

de leeftijd van 0 t/m 3 jaar, wilt u ze 

dan attent maken op bovenstaande 

datum? Alvast bedankt. 

 

Op de website is meer informatie te 

vinden. 

OUDERCOMMISSIE ZOEKT NIEUW LID/NIEUWE LEDEN 

 

Nog op zoek naar een goed voornemen voor 2017? Iets bijdragen aan de school van  

je kind(eren)? Of gewoon zin om met een gezellige groep mensen activiteiten te  

organiseren? 

 

De Oudercommissie is een commissie die verantwoordelijk is voor het organiseren 

van activiteiten op school. Dit altijd in samenwerking met bestuur/team.  

We organiseren, coördineren activiteiten zoals bijv. het paasfeest, kerstfeest, maar 

ook de open dag. Tevens hebben we het in vergaderingen over hoe het gaat op 

school en wat men bezighoudt, we proberen met zijn allen ook bepaalde actualiteiten 

te bespreken en aan te kaarten. 

 

Er is ongeveer 1x per maand een vergadering en verder wordt er wat tijd geclaimd op 

de dagen van de activiteit. Prima te combineren met een baan. 

  

Lijkt het je wat, meld je dan aan bij de voorzitter van de OC, Alexandra Lemges: 

alexandra_lemges@hotmail.com 

NIEUWJAARSWELKOM 

 

Op maandag 9 januari 2017  

begint de school weer. 

Wij nodigen alle ouders/

verzorgers uit voor een kopje 

koffie of thee. U bent welkom 

vanaf 08.30 uur, in de centrale 

hal, om elkaar een gelukkig  

nieuwjaar te wensen! 

 

mailto:alexandra_lemges@hotmail.com


TEVREDENHEIDSENQUÊTES 

 

De leerkrachten hebben een medewerkertevredenheidsenquête ingevuld. Alle leerlingen 

van groep 6 t/m 8 hebben een leerlingtevredeheidsenquête ingevuld. Afgelopen week 

ontving u van ons onderstaande e-mail, met het verzoek mee te doen aan de oudertevre-

denheidsenquête. De verzending van deze laatste mailtjes verliep echter niet helemaal 

soepel. U ontving bijvoorbeeld geen begeleidend schrijven en de naam van het document 

gaf niet duidelijk aan waarover het ging. Heeft u afgelopen dinsdag een mail gekregen 

van het mailadres b.keijzers@montessorihb.nl met de titel tevredenheidsenquête?  

Dan kunt u het document uit de bijlage openen, door op de link te klikken komt u in de 

enquête terecht. Mocht de link niet werken dan kunt u de link kopiëren en in uw browser 

plakken. Eénderde van de ouders heeft de enquête inmiddels al ingevuld, bedankt hier-

voor. De overige ouders verzoek ik vriendelijk om de enquête voor 30 december 2016 in 

te vullen. De uitslagen van de enquêtes worden met u gedeeld zodra deze zijn verwerkt. 

 

Verstuurde brief: 

 

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe tevreden u bent over onze school, Montessori-

school Haaksbergen. Daarom vragen wij u een korte enquête in te vullen.  

Klik op de onderstaande link om de enquête in te vullen. 

Persoonlijke link. 

 

De vragenlijst kan tot uiterlijk 30 december 2016 worden ingevuld. De verwerking van de 

enquête duurt ongeveer een maand. 

 

De resultaten worden in het mededelingenblad en op onze website gepubliceerd.  

De resultaten van de tevredenheidsenquête zijn eind januari 2017 zichtbaar op de websi-

te: www.scholenopdekaart.nl.  

 

Op Scholenopdekaart.nl ziet u in ons SchoolVenster de schoolprestaties ten opzichte van 

het landelijk gemiddelde van andere scholen. U kunt onze school vinden door op de naam 

van de school of op plaatsnaam te zoeken.  

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking aan onze tevredenheidenquête! 

 

 

 

 

 
GROEP 7/8 
 

Technieklokaal Borculo 

De eerste schooldag in het nieuwe jaar, maandag 9 januari, gaat groep 7/8 om 12.00 uur 

naar het technieklokaal. We 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. 

 

Junior dictee voorrondes 

Ook zullen we met de bovenbouw na de kerstvakantie starten met de voorrondes van het 

Junior Dictee Haaksbergen. We gaan met de kinderen die mee willen doen oefendictees 

bespreken en maken, waaronder twee provinciale dictees van de laatste twee jaar.  

Uit elke groep, 7 en 8, mag iemand onze school vertegenwoordigen tijdens het Junior 

Dictee van Haaksbergen om een kans te maken voor deelname aan het Junior dictee van 

Overijssel. De provinciale dictees zijn dit jaar geschreven door de bekende jeugdboeken-

schrijfster Maren Stoffels. 

 

KERSTDINER 

 

mailto:b.keijzers@montessorihb.nl
http://www.scholenopdekaart.nl


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 

Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 

Kalender december/januari 
 

26 december Kerstvakantie 

9 januari Weer naar school, nieuwjaarswelkom 

10 januari Algemene ledenvergadering, vanaf 19.00 uur 

10 januari Nieuwjaarsborrel, vanaf ongeveer 20.30 uur 

17 januari Informatie-ochtend nieuwe ouders, van 09.00-11.00 uur 

20 januari Maandviering 

26 januari Vergadering oudercommissie 

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

30 januari Basketbaltoernooi groep 7/8 

31 januari Studiedag, alle leerlingen vrij 

De jaarkalender kunt u terugvinden op de website; informatieboekje schooljaar 2016-2017. 
In de jaarkalender staan alle belangrijke data. Tip: noteer deze in uw agenda.  
Wijzigingen communiceren wij via het mededelingenblad en de website. 

Zoektocht naar onbekende mantelzorgers  

Soms ben je onbewust een mantelzorger…  

 

HAAKSBERGEN – De Noaberpoort -centrum voor welzijn, zorg, werk en inkomen- ondersteunt ook mantelzorgers. Lang niet alle man-

telzorgers zijn er echter bekend. Waarschijnlijk weten veel mantelzorgers niet eens dat ze hulp kunnen krijgen bij de Noaberpoort. 

Iedereen kan een mantelzorger zijn denk hierbij aan kinderen, je buurman, broer of zus. Vandaar nu een zoektocht naar de onbeken-

de mantelzorger, die vaak onbewust mantelzorger is.  

 

Geen tijd meer voor voetbal sinds mijn vrouw ziek is. Op school denk ik steeds aan mijn zieke moeder. En: De diagnose van mijn broer 

raakt ons hele gezin. Dit zijn enkele van de zinsnedes op posters en ansichtkaarten die de komende weken in Haaksbergen verspreid 

worden om de aandacht te vangen van de onbewuste mantelzorger. Ook trekken medewerkers van de Noaberpoort er de komende tijd 

op uit. Ze houden korte presentaties om daarmee bekend te maken wat ze kunnen betekenen. Ze bezoeken onder meer hulpverleners, 

vertegenwoordigers van kerken of besturen van verenigingen. Doel daarvan is dat mantelzorgers die daar bekend zijn op het spoor van 

de Noaberpoort gezet worden.  

 

Inzet van vrijwilligers  

Veel mensen die iemand in hun omgeving bijstaan weten niet dat ze feitelijk mantelzorger zijn. En dat ze daarbij hulp kunnen krijgen. Is 

het niet jammer dat deze mensen niet meer toekomen aan hun hobby’s, sporten en het onderhouden van sociale contacten? Dat moet 

gewoon doorgaan.Daarom biedt de Noaberpoort hulp door bijvoorbeeld het inzetten van vrijwilligers die even een paar uur bij de zorg-

vrager kunnen zijn, zodat de mantelzorger de handen vrij heeft. Maar de ondersteuning reikt verder. Van praktische hulp bij het invullen 

van formulieren, ont-moetingsbijeenkomsten met andere mantelzorgers en persoonlijk advies tot het bieden van een luisterend oor.  

 

Mantelzorgcheck 

Inwoners die benieuwd zijn of ze mantelzorger zijn kunnen een check doen op www.mantelzorginzicht.nl. Ook kunnen ze voor vragen 

over mantelzorgondersteuning langskomen bij de Noaberpoort ( in het gemeentehuis). Meer informatie is te vinden op 

www.noaberpoort.nl.  

Noot voor redactie: 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Audrey Pennings, mantelzorgconsulent bij de Noaberpoort via ( 053) 57 34 691 of Daniëlle 

Huirne, communicatieadviseur gemeente Haaksbergen, via (053) 573 45 26.  

http://www.mantelzorginzicht.nl
http://www.noaberpoort.nl

