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DANSWORKSHOPS  

  

Maandag 13 november komt Esmee Conet dansworkshops geven aan groep 1 t/m 8. 

Esmee is onder andere danser bij de ’Lion King’ en hee� veel danservaring. Zij hee� 

haar eigen dansschool in Haaksbergen, Esmee Dance Academy. De onderbouw zal de les 

in het speellokaal op school krijgen en de overige groepen in de gymzaal waar we  

iedere maandag en donderdag gymles hebben. De kinderen zullen in korte *jd een  

choreografiestukje per groep aangeleerd krijgen, dat later op de dag samengevoegd  

wordt met de andere groepen. Zo krijgen we één grote, knallende choreografie! Deze 

zullen we om 15.15 uur aan de ouders op het schoolplein (of bij slecht weer in de hal) 

laten zien.   

Esmee: “Het maakt niet zoveel uit wat de kinderen voor kleding aanhebben, als ze er 

maar makkelijk in kunnen bewegen en zichzelf goed in voelen. Sneakers of gym- 

schoenen zijn prima.”  

  

  

SCHAAKLES  

  

De beginnerscursus voor schaken is gestart. De kinderen zijn erg enthousiast en Sanne 

(groep 7) en Vincent (schaakleraar) hebben een mooie les verzorgd. In het voorjaar  

komt er een tweede cursus; deze is voor de kinderen die vorig schooljaar of dit school-

jaar de beginnerscursus hebben gevolgd. Hierna is ook meteen het schoolschaaktoer-

nooi, waar onze school, naar wij hopen, weer aan meedoet. Rond april informeren wij u 

over de gevorderden cursus. Mocht uw kind aan willen sluiten bij deze lessen dan kan dit 

aanstaande woensdag nog. U betaalt dan één les minder.  



 

VEILIG NAAR EN VAN SCHOOL 

 

Onze school hee� weer een aantal nieuwe leerlingen mogen verwelkomen, zowel in de 

onderbouw als in de midden- en tussenbouw. Goed om met elkaar nog eens de verkeers-

situa*e rondom de school te bekijken. Onze school staat aan een drukke weg, met weinig 

tot geen parkeermogelijkheid. Gelukkig komen veel kinderen lopend of op de fiets naar 

school en hebben we een grote parkeerplaats bij het winkelgebied naast onze school. We 

begrijpen dat halen en brengen zonder auto niet voor iedereen mogelijk is. Aan de mensen 

die met de auto komen het dringende verzoek om de auto op de parkeerplaats bij het win-

kelgebied te parkeren en in ieder geval niet op of naast de stoep grenzend aan het school-

plein. Wilt u dit, indien van toepassing, ook doorgeven aan de naschoolse opvang of oppas 

van uw kind(eren)? Op deze manier kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de kinderen 

veilig naar en van school kunnen gaan. 

 

Bedankt voor uw medewerking aan een Veilige School voor alle kinderen van de  

Montessorischool! 

 

Zoals vorig schooljaar gemeld in mededelingenblad nr. 15, hebben we de gemeente bena-

derd om met ons mee te denken over een veilige weg rondom de school. Het verkeer van 

en naar de Bonifa*ushof neemt toe nu de nieuwbouw vordert. Bedoeling is om op korte 

termijn borden te plaatsen die het parkeerverbod langs de stoepen verduidelijkt. De ge-

meente bekijkt ook de mogelijkheid voor het plaatsen van “Julie Meubilair”. (Dit zijn felge-

kleurde palen, die zichtbaar maken dat er een school in de buurt is.) 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIE VAN DE KLEUTERSCHOOL 

 

Op zaterdag 11 november organiseren Silvia Hietbrink-Wieskamp en Marianne Zegwaard-

Waanders een reünie voor leerlingen van de kleuterschool Bonifa*us/Nazareth in de Veld-

maat (periode 1957 tot 1977). 

De reünie start op onze Montessorischool. Hier heten ze iedereen van harte welkom. Na 

een korte introduc*e en de mogelijkheid om de school te bekijken, verplaatst de reünie 

zich naar De Kappen. Daar kan iedereen onder het genot van een hapje en een drankje met 

elkaar verder herinneringen ophalen. Tevens is er een kleine exposi*e van spulletjes uit die 

*jd. Al met al wordt het een leuke en gezellige bijeenkomst, waarbij vooral de ontmoe*ng 

centraal staat. Op de Facebookpagina van de organisa*e kunt u meer informa*e vinden. 

Facebook:  Kleuterschool Veldmaat, Haaksbergen. 

KINDERCOMMISSIE 

 

Groen!, Groener!, Groenst! 
 

De kindercommissie is druk 

In de weer met het bedenken van  

plannen voor het nieuwe school-

plein. 

Een aantal ouders uit de ouder-

commissie hee� aangegeven 

mee te willen denken en helpen 

met het vormgeven van de plan-

nen. Fijn! 

Op deze manier krijgen we 

een mooie samenwerking tussen 

kinder- en oudercommissie. 

 

Wij houden u op de hoogte van de 

plannen! 

Ruben  Groep 5-6   03-11  

Yannick Groep 3-4   10-11  

Joris  Groep 3-4   12-11  

Tess  Groep 5-6   19-11  

Hanna  Groep 3-4   20-11  

Muriël   Groep 5-6   23-11  

Jarig in november 



NIEUWS UIT GROEP 7/8 
 

TECHNIEKLOKAAL 

 

Onze groep gaat 4 maandagmiddagen naar Borculo, naar het technieklokaal. Daar krij-

gen we techniekles. De eerste was op 2 oktober. We hebben allerlei experimenten ge-

daan met verlich*ngen. We hebben vogelhuisjes gemaakt en het spel Electra. 

 

 

HANDVAARDIGHEID 

 

Op woensdag 1 november kwam een oud-leerling van onze school, zij studeert op dit 

moment Ruimtelijke Vormgeving, een handvaardigheidles geven. De techniek is ecoline 

blazen. In onze groep krijgen we op woensdag of donderdag een instruc*eles over een 

handvaardigheid les. Tijdens het werken kunnen we dan ook een moment nemen om 

de opdracht te maken. Iedereen moet de techniek een keer doen, maar wij kunnen zelf 

het moment kiezen. 

 

 

VOORLEESWEDSTRIJD 

 

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de voorleeswedstrijd. In onze groep 

oefenen we nu *jdens het lezen. Deze weken gaan we in de klas de voorrondes houden. 

Wij kiezen drie kinderen uit die mooi kunnen voorlezen. Later in de maand gaan we met 

de hele school luisteren naar deze drie kinderen. De jury, bestaande uit een leerkracht, 

een kind en een ouder kiest dan het kind uit dat onze school gaat vertegenwoordigen 

*jdens de wedstrijd. Deze voorleeswedstrijd wordt in Haaksbergen gehouden in De 

Kappen. Hier komen de winnaars van alle scholen uit Haaksbergen bijeen. 

 

 

REKENEN 

 

Op donderdag 19 oktober hadden de juffen een studiedag, deze ging over het rekenen. 

In onze klas werken we met de computer, iPad en veel montessorimaterialen. Iedereen 

moet de doelen voor groep 7 en 8 proberen te bereiken. En dit ook voor zichzelf bijhou-

den. Xana en Yuna zijn op dit moment bezig met de decimalen, ze werken met het deci-

malenbord.  

 

 

KOSMISCH ONDERWIJS 

 

We werken met de Davincimethode op dit 

moment over de indianen. 

We hebben hierover een gastles gehad van 

Hilda Liem. We maken een muurkrant over de 

verschillende indianenstammen. We gaan ook 

een totempaal voor onze groepen maken. 

Samen hebben we gesproken over de *en 

geboden van de indianen. Dit zijn mooie le-

venslessen. Wij hebben ze vergeleken met de 

KiVa-lessen. Het is mooi om te ontdekken dat 

we dezelfde doelen nastreven. 

 

 



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 

 

11 november  Reünie van de oude kleuterschool 

13 november  Dansworkshops voor leerlingen van groep 1 t/m 8 

15 november  Oudercommissievergadering 

16 november  Themavoorstelling voor en door de kinderen 

17 november  Onderbouw vrij (groep 1 t/m 4) 

17 november  Adviesgesprekken groep 8 

18 november  Intocht Sinterklaas 

21 november  HALT-les voor groep 7/8 

23 november  Medezeggenschapsraad vergadering 

 

 

 

De jaarkalender kunt u terugvinden in het informa�eboekje, staat op onze  

website en op de SchoolApp. 

MONTESSORISCHOOL HAAKT AAN 

  

Wij wilden iets doen voor het goede doel, maar konden niet haken. We waren 

aan het vingerhaken met een groepje kinderen, toen zagen we in de krant dat we 

vlaggetjes konden haken, voor het goede doel. En toen bedachten we misschien 

kunnen ze de vlaggetjes aan ons touw hangen. Dat kon niet, want dat moest aan 

een ander touw. We hebben de Nije S*ch*ng gemaild en kwamen zo op het idee 

om bij Theater De Kappen te gaan leren vlaggetjes haken. Zo kunnen we toch nog 

iets betekenen voor mensen met kanker. We gingen er heen met nog twee ande-

re meisjes uit groep 7 en 8. 

  

Geschreven door: 

Jade Wieskamp en Sanne Nabers 

 


