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TWEEDE LANDELIJKE STAKINGSDAG: SCHOOL DICHT 

  

Het ultimatum dat het PO-Front op 7 november via minister Slob (OCW) stelde aan het 

kabinet om alsnog 1,4 miljard euro vrij te spelen voor het primair onderwijs, is dinsdag 5 

december om 10.00 uur verlopen. Dat betekent dat onderwijspersoneel in het PO wordt 

opgeroepen om volgende week het werk neer te leggen.  

Het onderwijspersoneel van Montessorischool Haaksbergen geeft hier gehoor aan. De 

medezeggenschapsraad heeft aangegeven achter de actie te staan. Onze school is daar-

om dinsdag 12 december gesloten. Wij vragen u, nogmaals, om solidair te zijn met deze 

actie door uw kind(eren) deze dag thuis te houden. Mocht u problemen hebben met de 

opvang, dan kunt u dit (voor 11 december) per mail aangeven bij de directeur.  

 

U kunt ons steunen door de petitie te tekenen op: https://www.poinactie.nl/ouders/ 

Meer informatie over het waarom van de staking: https://www.poraad.nl/nieuws-en-

achtergronden/primair-onderwijs-staakt-op-12-december 

 

  

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2018-2019 

  

In mededelingenblad nr. 6 is het vakantierooster van het komende schooljaar (2018-

2019) opgenomen. Dit is inderdaad erg vroeg en mogelijk dankzij de goede samenwer-

king van de Haaksbergse scholen. Het rooster is ook terug te vinden op de website. 

Het vakantierooster van het huidige schooljaar (2017-2018) is uiteraard vorig schooljaar 

al gecommuniceerd in het mededelingenblad en terug te vinden op onze website. 

Let op: de meivakantie is ook in schooljaar 2018-2019 twee weken en duurt van 23 april 

t/m 5 mei 2019. 



 

KERST 2017 

 

Het team en de oudercommissie zijn druk bezig met de voorbereidingen van het kerstfeest. 

Het ombouwen van de school naar kerstsferen begint maandag 11 december door het team 

en de leerlingen. We gaan kerstkransen en -stukjes maken, hier ontvangt u informatie over 

van de leidsters. In de week van 18 december openen we iedere ochtend in de hal met een 

thema in kerstgedachte.  

Op donderdag 21 december is de kerstviering op school. De leerlingen zijn om 12.00 uur uit 

en worden om 17.00 uur weer op school verwacht. Om 19.00 uur is de viering afgelopen.  

De oudercommissie begint, met de hulp van ouders, op woensdagavond 20 december om 

het speellokaal om te toveren in kerstsfeer. Op donderdagmiddag 21 december zullen ze 

vervolgens de puntjes op de i zetten.  

 

Er moet veel werk verricht worden en we hebben al een aantal ouders bereid gevonden 

om ons te helpen (superfijn!). We zijn voor donderdagmiddag 21 december, van 13.30 tot 

16.00 uur, op zoek naar ouders om ons te helpen. Een mailtje naar 

nienkeoe@gmail.com of p.vandeursen@prolos.nl is voldoende. 

 

Ook dit jaar kunnen de kinderen zich weer inschrijven om een gerecht(je) klaar te maken. 

Alle gerechtjes worden op donderdag 21 december om 17.00 uur verzameld en in de loop 

van de avond uitgeserveerd aan de kinderen. Om het e.e.a. te stroomlijnen, zal vanaf maan-

dag 11 december bij elk klaslokaal een etenslijst komen te hangen, waarop de kinderen zich 

kunnen inschrijven om een gerecht(je) klaar te maken. De ouders/verzorgers van kinderen 

met een voedselrestrictie of een allergie, zullen rond 11 december een mail ontvangen met 

informatie. 

 

 

GROEP 8 BIJ HET MONTESSORI COLLEGE TWENTE 

 

Groep 8 heeft een bezoek gebracht aan het Montessori College Twente in Hengelo.  

De leerlingen volgden hier een aantal lessen. Hieronder een beeldreportage. 

Josse   02-12   Groep 3-4  

Lucas   04-12  Groep 1-2 

Jens   04-12   Groep 3-4 

Nikki   13-12   Groep 1-2  

Boaz    16-12   Groep 5-6 

Asmae  21-12   Groep 5-6 

  

Jarig in december 



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 december/januari 

 

11-15 december   In deze week gaan we kerststukjes en kerstkransen  

     maken. U ontvangt informatie van de leidster(s) van  

     de groep. 

12 december     Landelijke stakingsdag onderwijspersoneel. 

15 december     Onderbouw vrij (groep 1 t/m 4). 

21 december     Kerstviering op school. Kinderen om 12.00 uur uit.                        

     Van 17.00-19.00 uur kerstviering op school. 

22 december     12.00 uur vrij, begin van de kerstvakantie. 

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 nieuwjaarsborrel.   

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. 


