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KIVA - LEERLINGMONITOR 

 

Heeft u het leerlingformulier al ingevuld en ondertekend ingeleverd op school? Zo ja, 

bedankt. Zo niet, dan vragen wij u dit alsnog te doen. Dan kunnen wij verder met het 

verwerken van de monitor. Graag uiterlijk maandag inleveren bij de leidsters. 

 

 

CULTURELE COMMISSIE HAAKSBERGEN 

 

De Culturele commissie organiseert voor de kinderen van de Haaksbergse basisscholen 

voorstellingen in De Kappen. In de vorige nieuwsbrief kon u meer lezen over de voorstel-

lingen voor groep 3 en 7/8. Ook groep 1/2 gaat naar een voorstelling. 

 

Voor de groepen 1 en 2 is de voorstelling: 

Er ligt een krokodil onder mijn bed 

Naar het gelijknamige prentenboek van Ingrid & Dieter Schubert. 

Peggy krijgt de schrik van haar leven als zij een krokodil onder haar 

bed ontdekt, maar zij merkt al snel dat hij niets kwaads van plan is. 

De voorstelling is op maandag 16 oktober 2017. 

 

 

KINDERBOEKENWEEK 

 

De kinderboekenweek is in volle gang. In alle groepen wordt extra aandacht besteed aan 

lezen. In de gang hangt een groot spinnenweb, hier mogen de kinderen hun zelfgemaak-

te ‘griezels’ in hangen. Iedere dag is het web weer anders en de kinderen kijken er graag 

naar. Op vrijdag 20 oktober is er een themavoorstelling voor en door de kinderen. Het 

thema van de kinderboekenweek staat dan centraal. De kinderen laten aan elkaar zien 

wat ze de afgelopen periode hebben geleerd. 

 



INFORMATIEAVOND GROEP 8 

 

Maandagavond 16 oktober is er voor 

de ouders van groep 8 een informatie-

avond. Stèphanie en Jolanda zullen 

deze avond vertellen over de doelen 

die we met de kinderen stellen voor 

dit schooljaar. Ook zullen de verschil-

lende data aan bod komen, waarop  

de activiteiten zijn die de kinderen 

zullen voorbereiden op het Voortge-

zet Onderwijs. Bijv. het bezoek van de 

groep aan het Montessori College in 

Hengelo. 

In november krijgen de kinderen een 

adviesgesprek over het Voortgezet 

Onderwijs. Hier zullen de leerkrachten 

ook uitleg over geven.  

De avond begint om 19.00 uur en is 

bedoeld voor de ouders van groep 8. 

 

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 

 

Groep 7 heeft de finale mogen spelen 

tijdens het toernooi, na drie gewon-

nen wedstrijden en één gelijk spel. De 

finale verloren we helaas met 3-0, 

maar er is goed samengespeeld en het 

was een mooi toernooi. Gefeliciteerd 

groep 7! Groep 8 heeft twee wedstrij-

den gewonnen en twee verloren. 

Volgens Mian ging het minder goed 

dan vorig schooljaar, maar toch goed 

gespeeld. 

SCHOOLTHEMA: WE LEREN MET EN VAN ELKAAR 

 

De basisschool is een plek waar leerlingen, ouders en medewerkers met en van elkaar  

kunnen leren. Iedere dag weer. Onderwijs is steeds in beweging, maar uiteindelijk willen 

we vooral dat onze kinderen, onze leerlingen opgroeien tot sociale, gelukkige en zelfstandi-

ge mensen. Hierbij staat het individuele kind centraal, maar binnen een gemeenschap 

(zoals de school) ben je altijd onderdeel van een groep. Het kunnen functioneren binnen 

deze groep is belangrijk voor ieder individu. Ik las laatst een mooi stuk over ‘me-ness’ en 

‘one-ness’* en moest aan onze school denken. Me-ness (gezien worden als individu) en 

one-ness (de eenheid van de groep waarvan we deel uitmaken), laten zien dat mensen de 

behoefte hebben om zich te onderscheiden én de behoefte hebben om ergens bij te horen. 

Wanneer deze twee elementen in balans zijn in een groep, heb je een fijne school voor 

kinderen. De school is een mooie oefenplaats. Kinderen kunnen zichzelf vormen, zichzelf 

leren kennen, ze kunnen zich verdiepen in wat de ander beweegt en beroert. En zo leren 

om me-ness en one-ness in een goede balans te brengen. Met oefeningen uit de KiVa-

methode, groene spelen (zie ook ‘nieuws uit groep 5/6’) en coöperatieve werkvormen   

besteden we hier aandacht aan op school.  

Ook ouders spelen hierin een rol. Uw kind staat centraal, maar is altijd een onderdeel     

van de groep. Aandacht voor het ene kind betekent niet dat er geen aandacht is voor het 

andere kind. 

School is een gemeenschap waarbinnen iedereen zichzelf mag zijn, met respect en oog 

voor de ander. Laten we dit met elkaar in stand houden en daar waar nodig versterken.  

Barbara Keijzers 

 

 

*Wilfred Bion (1897-1979), was een Britse psychiater en pionier op het gebied van groepsdynamica. 

KINDERCOMMISSIE 

 

Montessorischool Haaksbergen is door! 

 

De kindercommissie en de directeur hebben de school aangemeld voor de 

prijsvraag Groen!, Groener!, Groenst! van de Provincie Overijssel. 

Van de 58 inzendingen mogen 25 scholen meedoen met de wedstrijd. Onze 

school is uitgekozen om mee te doen. Wij zijn hier trots op! 

 

We gaan plannen maken voor een groen schoolplein met genoeg ruimte om 

te ontdekken, leren en (samen)spelen. Met moeilijke woorden is dat cogni-

tief, motorisch en sociaal ontwikkelen. Daar hebben we het dinsdag tijdens 

de tweede kindercommissievergadering over gehad. We willen graag dat alle kinderen mee kunnen denken over het schoolplein en 

we hebben geld nodig om het schoolplein te maken. Als we winnen of tweede of derde worden, krijgen we een mooie geldprijs. Dat 

kunnen we goed gebruiken. Daarom gaan we hard werken om alles voor elkaar te krijgen. 

 

De kindercommissie 



NIEUWS UIT GROEP 5/6 
 

Het nieuwe schooljaar is inmiddels al weer enkele weken oud. En het is bijna herfst-

vakantie. Ook voor de leerlingen in groep 5 en 6. Om u te laten weten wat we zo al ge-

daan hebben en doen, volgt hier een kijkje in de keuken.  

 

Voor de leerlingen uit groep 5 en 6 hebben de nodige veranderingen plaatsgevonden. 

Groep 5 gaat ook op vrijdagmiddag naar school, groep 6 heeft Engels en er staan twee 

nieuwe leidsters voor de groep, dat is niet niks.  

 

Groep 6 heeft een bezoekje gebracht aan De Kappen in Haaksbergen. Ze hebben daar 

het werk van Helene de Winter bekeken en ook mocht een ieder iets natekenen van 

haar werk. Met deze tekening zijn ze de week daarop  in de stijl van Helene de Winter 

aan de slag gegaan. De resultaten waren het afgelopen weekend te zien in De Kappen. 

Leuk!!! Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om de kunstwerken te bekijken, 

geen nood. Binnenkort zullen ze te zien zijn bij ons op school.  

 

De afgelopen weken stonden in het teken van de ‘gouden weken’. Dit betekent een 

positieve groepsvorming. Omdat de groep ‘nieuw’ is (een deel van de groep is naar de 

bovenbouw en er is een nieuwe groep kinderen bijgekomen), moet iedereen weer zijn/

haar plekje vinden. We gebruiken hierbij de KiVa-methode. Tijdens de studiedagen van 

KiVa hebben we het model van Tuckman (forming, storming, norming en performing) 

gebruikt om de groepsprocessen te doorgronden. Dit komt nu goed van pas. 

Voor de groep is het belangrijk dat we met respect voor elkaar handelen. Iedereen mag 

zijn wie hij/zij is. 

 

Tijdens de gymles doen we ‘groene spelen’. Niemand heeft gewonnen en niemand 

heeft verloren bij deze spelen. Het gaat om samenwerking en het uitvoeren van een 

min of meer harmonische groepsbeweging. Het doel ligt in de activiteit zelf en dit doel 

kan alleen bereikt worden door de gezamenlijke inspanning van alle deelnemers. De 

nadruk bij deze spel- en bewegingsvormen ligt op: 

 Deelname door alle kinderen van de groep 

 Samenwerking en het bereiken van een gemeenschappelijk doel  

 Rekening houden met elkaar en acceptatie van elkaars mogelijkheden en 

onmogelijkheden  

 Plezier beleven aan het samen uitvoeren  

Op de website hebben we twee filmpjes van onze groep gezet, waarin u twee voorbeel-

den kunt zien van een groen spel met de parachute. 

 

De KiVa-monitor gaat ons helpen om de groep nog beter in beeld te krijgen. Wij gebrui-

ken de monitor bij het vastleggen van de doelen voor de komende periode. 

 

Een leerling uit onze groep gaat binnenkort naar Amerika voor onderzoek. Dit vinden 

we erg spannend. We hopen dat alles goed gaat en hij snel weer terug is op school. 

We wensen Rico-Jay, zijn broer en ouders veel sterkte. 

 

Namens de kinderen wensen wij iedereen een fijne 

herfstvakantie toe. En tot een volgende keer! 

 

Judith Vlaming en Karin Wijlens 
 



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 

 

16 oktober   Informatieavond groep 8 PO/VO voor ouders, vanaf 19.00 u 

18 oktober   Vergadering van de oudercommissie 

19 oktober   Studiedag, alle leerlingen vrij 

20 oktober   Themavoorstelling 

23-27 oktober Herfstvakantie 

Let op: in de week van 6 november zijn er oudergesprekken, woensdag 8   

november is de gezamenlijke avond. 

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

website en op de SchoolApp. 

SCHAAKLESSEN OP DE MONTESSORISCHOOL 

 

    In samenwerking met Schaakvereniging Haaksbergen  

    Eibergen Combinatie (S.V. HEC) bieden we het volgende  

    pakket aan: 

 

   Schaken beginnerscursus (5 lessen) 

   Bedoeld voor alle basisschoolleerlingen (vanaf groep 4).  

De regels worden aangeleerd inclusief enige verdieping. De leerling heeft aan het einde 

van de 5 lessen genoeg kennis opgedaan om deel te nemen aan een schaaktoernooi 

en/of aan de vervolgcursus. 

 

Wanneer: Woensdagmiddag 12.30-13.30 uur. 

Data: 1 november, 8 november, 15 november, 22 november en 29 november. 

Waar: In de hal van de Montessorischool.  

Kosten: €15,- 

 

Zie de bijlage bij dit mededelingenblad voor meer informatie en aanmeldstrookje. 


