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Montessorischool Haaksbergen Nr. 15 - mei 2017 

NIEUWE WEBSITE ONLINE!! 
Samen met team, kinderen, ouders en bestuur hebben wij een nieuwe website ge-

maakt. Het resultaat: een overzichtelijke, informatieve en vrolijke website, die goed 

bij onze school past. Op de website staat onder andere een filmpje, gemaakt door 

enkele leerlingen uit groep 7/8. Ze hebben een filmscript geschreven, hoofdrolspelers, 

figuranten en een cameravrouw geregeld en alle opnames zelf gemonteerd.  

Het filmpje ziet er professioneel uit. Complimenten en dank aan iedereen die heeft 

meegewerkt! Nieuwsgierig naar het resultaat? Bezoek: www.montssorihb.nl 

 

SCHOOLREIS GROEP 1 T/M 8 

Op woensdag 7 juni gaan we met de hele school op schoolreis. We vertrekken om 

08.45 uur en zullen om ongeveer 16.00 uur terug zijn op school. De kinderen hebben 

een brief meegekregen met hierin de praktische informatie. In de bijlage bij dit mede-

delingenblad vindt u de brief digitaal. Ook de factuur voor de betaling van de school-

reis heeft u inmiddels ontvangen.  

 

STUDIEDAGEN 

Dinsdag 6 juni, de dag na tweede Pinksterdag, hebben alle leerlingen vrij. Dit i.v.m. 

een studiedag voor het team. Op dinsdag 27 juni is er een extra studiedag voor het 

team (noteert u deze datum in uw agenda?). Tijdens deze studiedag gaan we onder 

begeleiding van een extern bureau aan de slag met het versterkplan.  

Het versterkplan is het zogenoemde schooljaarplan voor onze school. Hierin staan alle 

onderwijskundige, pedagogische en organisatorische plannen, waar we de komende 

jaren extra aandacht aan besteden. We willen ons onderwijs steeds blijven  

vernieuwen (versterken) en leren van en met elkaar. 

 

VEILIG VERKEER RONDOM DE SCHOOL 

Afgelopen week is een gebiedsregisseur van de gemeente langsgekomen om de ver-

keerssituatie rondom de school te bekijken. Samen met de directeur is gekeken naar 

de mogelijkheid van een aantal aanpassingen op straat om de situatie (nog) veiliger te 

maken. Vriendelijk verzoek aan alle ouders om géén auto’s in de straat van de hoofd-

ingang van de school te parkeren. Bij het winkelgebied is een grote parkeerplaats, 

waar u veilig in- en uit kunt stappen met uw kinderen. Alle kinderen die op de fiets of 

lopend komen, kunnen de school dan goed bereiken. 



HULP GEZOCHT 

 

Inmiddels hebben we één nieuwe 

overblijfouder gevonden. Fijn! We  

zijn echter nog steeds op zoek 

naar twee of meer nieuwe over-

blijfouders. Meer info: 

TSO-coördinator, Jose ter Huurne 

Telefoon: 053-5729884, graag na 

20.00 uur. 

KINDERCOMMISSIE 

Beste ouders/verzorgers, 

Donderdag 15 juni komt er een kinderkoor uit Oeganda naar onze school. Ze gaan dan work-

shops aan ons geven. We houden een actie om geld in te zamelen voor dit koor. Dus houden we 

een flessenactie. Als u thuis lege flessen heeft, zou het fijn zijn om die op school in te leveren.  

We hebben hiervoor een speciale plek in de hal gemaakt. Het geld van de flessen gaat naar de 

kinderen uit Oeganda. 

 

Vrijdag 9 juni organiseren wij een sponsorloop met alle leerlingen.  Deze week krijgen de kinderen een formulier mee naar huis 

om sponsors te zoeken. We gaan rondjes rennen over het schoolplein en we willen dan geld inzamelen voor het kinderkoor. 

 

Donderdag 15 juni is om 15.00 uur op het schoolplein van Montessorischool Haaksbergen een marktje van het kinderkoor uit  

Oeganda. Ze zullen dan ook optreden. Iedereen mag naar deze markt komen! U kunt er dingen kopen van één tot tien euro. 

Wij hopen dat u allemaal komt! 

 

De Kindercommissie  

Babet, Mats, Nick, Sabine en Sharel 

PERSONELE BEZETTING 

Juf Karin Ossenkoppele is een tijdje erg ziek geweest. Gelukkig gaat het inmiddels weer 

beter met haar. De afgelopen twee schooljaren zou Karin werkzaam zijn bij de Onderwijs 

Werkplaats (OWP) als cultuurcoördinator en in de invalpoule van PON (Personeelscluster 

Oost Nederland). Door haar ziekte heeft zij deze twee jaar niet vol kunnen maken.  

Momenteel is Karin aan het re-integreren. Haar uren bij de OWP werkt zij inmiddels vol-

ledig. Haar lesgevende uren gaat ze de komende weken op onze school opbouwen. Zij 

werkt in verschillende groepen of met groepjes kinderen en zal het team ondersteunen. 

Uiteraard zijn wij blij met deze extra handen in de komende drukke periode, maar vooral 

zijn wij blij dat het met de gezondheid van Karin weer beter gaat. 

 

NIEUW MEUBILAIR 

In de meivakantie is het nieuwe meubilair geleverd. De kinderen van groep 3 t/m 8 en het 

team zijn erg blij met de nieuwe tafels en stoelen. Het ziet er mooi en overzichtelijk uit en 

de stoelen zitten, na even wennen, heel erg comfortabel. 

 

SCHAAKTOERNOOI VOOR GROEP 4 T/M 8 

De laatste schaakles van het schoolseizoen zit er alweer op. Wat rest is het schoolschaak-

toernooi van woensdag 24 mei in Theater de Kappen. Samen met Sanne (groep 6) heb-

ben we een drietal teams kunnen samenstellen.  De deelnemers ontvangen informatie 

hierover. Een tip voor de schakers die meedoen is het bekijken van de video over het 

Herdersmat. Onder de video staan meer 

tips om te oefenen.  

www.youtube.com/watch?v=xu6LLO8ocZg 

 

Met vriendelijke (schaak)groeten, 

Vincent Vleeming en Marieke de Lange 

 

Foto van de laatste schaakles: leerlingen 

bereiden zich voor op het schaaktoernooi. 

Nick   Groep 7-8   02-05 

Bentley  Groep 1-2   10-05 

Joy    Groep 3-4   15-05 

Noah  Groep 3-4   23-05 

Noor  Groep 5-6   29-05 

Thijke  Groep 5-6   29-05 

Jarig in mei 

 



 

  

NIEUWS UIT GROEP 1/2 
 

Wij zijn over allerlei soorten stenen aan het werken. Veel kinderen hebben een eigen  

stenendoos gemaakt en zoeken buiten steentjes. Ravi en Rowan hebben stenen uitgehakt. 

Er kwamen prachtige mineralen tevoorschijn. En het boek “Max en de toverstenen” mag 

natuurlijk niet ontbreken. Hiernaast ziet u enkele foto’s gemaakt in onze groep. 

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

 

We hebben als MR gemerkt dat we weinig zichtbaar zijn voor de ouders. In eerdere verga-

deringen hebben we met elkaar besproken hoe we die zichtbaarheid kunnen vergroten. 

We hebben een foto gemaakt van de MR-leden, deze vindt u op de website en hieronder. 

Op deze manier heeft u een gezicht bij de namen en zo weet u wie u kunt benaderen.  

Hierbij leveren de leden ook een persoonlijk stukje aan voor de website en het mededelin-

genblad, waarin ze zich voorstellen aan u.  

MR-vergadering 10 mei 2017. Tijdens deze vergadering is het versterkplan aan de MR ge-

presenteerd door Barbara. Dit plan heeft zij opgesteld n.a.v. het inspectiebezoek. We zijn 

met elkaar al op de goede weg, maar er zijn altijd punten waaraan we kunnen werken. In 

het versterkplan staat wanneer, wat en hoe we ons onderwijs steeds weer verbeteren. We 

leren van en met elkaar. Zo zijn we al gestart met een nieuwe methode voor sociaal-

emotionele ontwikkeling; KiVa. We hebben hiervoor dit schooljaar twee studiedagen gehad 

met het team en een ouderavond ter informatie voor alle ouders. Deze avond is helaas 

maar door een klein aantal ouders bezocht. We zijn ook al druk bezig met het versterken 

van onze groepsoverzichten o.l.v. de IB-er. Voor de volgende vergadering staat dit plan op 

de agenda om met elkaar te bespreken. 

Er blijken twee verschillende Facebookpagina’s van school te zijn. Dat schept verwarring, 

ons voorstel is om deze samen te voegen. Wij nemen contact op met de beheerders van 

deze pagina’s. 

Aan het eind van dit schooljaar gaat de jongste dochter van onze voorzitter van school af. 

Dat betekent dat we op zoek moeten/zijn naar nieuwe MR-leden. Vind je het leuk om je te 

verdiepen in de plannen die er zijn voor onze school en daarover mee te praten en denken, 

meld je dan bij één van de MR-leden. Wij kunnen je verder informeren en uitnodigen om 

een vergadering bij te wonen. 

Volgende vergadering is op 28 juni om 20.00 uur op school. 

 

In dit mededelingenblad stelt Judith Vlaming zich voor 

Ik ben Judith Vlaming en ben getrouwd met Jos Eijsink. We hebben drie volwassen doch-

ters en we zijn opa en oma van een kleinzoon. Ik werk al sinds 1998 op deze school, begon-

nen als invalster in de bovenbouw. Het montessorionderwijs sprak mij erg aan. Toen ik op 

deze school een benoeming kreeg, ben ik met twee andere collega’s de montessori-

omscholing gaan doen. Momenteel ben ik als 

leidster in groep 3/4 werkzaam. Daarnaast ben 

ik ook betrokken bij de ICT op onze school. 

Ook vertegenwoordig ik al heel wat jaren het 

team in de MR. Op de foto sta ik tweede van 

links. Links van mij op de foto staat Jos van 

Hilligersberg, rechts naast mij Ingrid Kolijn en 

daarnaast Esther Diepenmaat. Zij stellen zich 

een volgende keer aan u voor. 



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! 

SCHOOLAPP 
 

Tegelijk met onze nieuwe website lanceren wij ook de ‘Schoolapp’. Deze app kunt u installeren op uw mobiele telefoon. Op de 

‘Schoolapp’ vindt u alle belangrijke informatie  handig bij elkaar. Het laatste nieuws, de jaarkalender, fotoalbums en praktische  

informatie. Met één tik op uw scherm naar de website, een telefonische ziekmelding doen of een mail sturen naar de directie;  

het kan allemaal vanuit de Schoolapp. Wij raden alle ouders aan de app te installeren. 

 

Download nu de gratis Schoolapp 

Met de gratis Schoolapp is elke ouder direct op de hoogte van de    
actualiteiten op de basisschool van zijn of haar kind. Download de  
app (BasisOnline Schoolapp), vul de link naar de schoolwebsite van   
de basisschool (www.montessorihb.nl) van het kind in en als ouder 
heb je snel en overzichtelijk de actuele nieuwsberichten, schoolkalen-
der, fotoalbums en belangrijkste schoolinfo direct op je smartphone!  
 
De Schoolapp is beschikbaar voor Android, iOS en Windows Phone. 

Kalender mei/juni 
 

24 mei Schoolschaaktoernooi/OC-vergadering 

25/26 mei Hemelvaart, alle leerlingen vrij 

2 juni Onderbouw vrij (groep 1 t/m 4) 

5 juni Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

6 juni  Studiedag, alle leerlingen vrij 

7 juni Schoolreis, groep 1 t/m 8 

9 juni Sponsorloop kindercommissie, groep 1 t/m 8 

12-16 juni Wandelvierdaagse 

15 juni Kinderkoor Oeganda op school 

21 juni Schoolfotograaf 

22 juni Musical groep 8 

23 juni Verslagen mee 

27 juni Extra studiedag, alle leerlingen vrij 

28 juni Doorstroomochtend 

Ga naar de vernieuwde website of de Schoolapp; hier vindt u de laatst bijgewerkte  
kalender van dit schooljaar. 


