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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Dinsdag 16 januari organiseerden we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. We 

mochten ons verheugen op een flinke opkomst en een bijzonder interactieve avond.  

Met rond de 25 ouders/verzorgers, een aantal vertegenwoordigers van de oudercom-

missie, de medezeggenschapsraad en het team en het voltallige bestuur was de centrale 

hal goed gevuld.  

Op korte termijn komen de notulen van deze vergadering op de website te staan. Hier-

onder alvast een korte samenvatting van de avond. 

De voorzitter van het bestuur, Gert-Jan Klanderman, loodste de vergadering door de 

agenda. Ook gaf hij gaandeweg al antwoord op de vragen uit het publiek: dat toonde 

zich kritisch betrokken. Na een terugblik op het afgelopen jaar presenteerde de penning-

meester, John Vrakking, de financiële gegevens van zowel de school als van de TSO. Bei-

de sloten 2016 positief af. Hij kondigde ook een gewijzigde opzet aan voor de inning van 

de vrijwillige ouderbijdrage.  

Bestuurlijk toezichthouder Auatif Benayad vertelde iets over de rolverdeling van de vier 

leden in bestuur; er was een vacature voor penningmeester, Fred van der Wal heeft zich 

gemeld. Zowel John Vrakking als Gregor Bouhuis hebben hun termijnen uitgezeten. Er 

was een stemming over de termijnverlenging: deze is aangenomen.  

Fred van der Wal stelde zich voor als kandidaat-penningmeester; hij is bekend met onze 

school, hij heeft kinderen op onze school gehad en is de penningmeester van de TSO. 

Onze directeur Barbara Keijzers keek terug op het afgelopen schooljaar en vertelde over 

het versterkplan waarmee is gestart. De inspectie is geweest in januari 2017 en heeft 

aanbevelingen gedaan. Met het team is Barbara gestart met een kwaliteitsslag. Doel is 

de onderwijskwaliteit te optimaliseren en te borgen. Er was ruim tijd voor vragen, waar-

in de aanwezigen nogmaals hun betrokkenheid toonden.   

  

We sloten af met de Nieuwjaarsborrel: met goede wensen voor een mooi 2018.  

  

Het bestuur Montessorischool Haaksbergen  

 

 

OPEN HUIS: ZATERDAG 17 FEBRUARI VAN 10.00-12.00 UUR 

 

Ons Open Huis is dit schooljaar op zaterdag 17 februari. Let op: de datum was zaterdag 

10 februari, maar dan is in Haaksbergen voor de eerste keer een kindercarnavalsoptocht. 

We hebben besloten het Open Huis een week later te houden. Voor meer info: zie pagi-

na 2 van dit Mededelingenblad. 



TONEELSTUK ASSINK LYCEUM VOOR GROEP 8 

 

Op 22 februari wordt weer een toneelstuk georganiseerd op het Assink Lyceum, loca-

tie Bouwmeester. Dit toneelstuk is niet zomaar een toneelstuk. Het is gemaakt door 

kinderen en het is ook voor kinderen. Het stuk wordt opgevoerd door klas H1V1 en 

klas H2V1, die het plusprogramma van het Assink Lyceum volgen. Dit houdt onder 

andere in dat de klassen een toneelstuk moeten maken. Dit toneelstuk is, alleen uit 

een onderwerp, onder begeleiding van dramadocenten tot stand gekomen. Alles wat 

te zien is, is helemaal zelf bedacht. Het onderwerp van klas 1V1 is Superkinderen en 

het onderwerp van klas 2V1 is Generatie Z. In totaal worden twee opvoeringen neer-

gezet, waarvan één voor de basisschoolleerlingen van groep acht. 

 

Groep 8 gaat met Jolanda en een ouder op de fiets naar het Assink Lyceum. 

Onze 7e-groepers verdelen we deze middag over de andere groepen. 

 

 

 

 

JUFFENDAG 2018 

 

Op vrijdag 23 februari gaan we, in plaats van het schminkfeest,  voor het eerst 

‘juffendag’ vieren. Op ‘juffendag’ vieren alle leidsters tegelijk hun verjaardag. We 

maken er een feestje van, iedereen mag verkleed komen, dit hoeft niet. 

De voorkeur van het team gaat uit naar een gezamenlijk cadeau voor de school. 

In de hal komt een spaarpot te staan waar ieder een bijdrage in kan doen. 

Ouders die willen helpen tijdens onze verjaardag van 10.00-12.00 uur, graag! 

Je mag je aanmelden bij Stanny Vastbinder of Esther Assink. 

De exacte invulling van de dag blijft nog even een verrassing, maar het wordt een 

gezellige feestelijke dag. We hebben er zin in!  

 

De feestcommissie 

 

 

EVEN VOORSTELLEN 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Mijn naam is Niels Rouweler. Ik ben 17 jaar. Ik loop tot 

het einde van het jaar stage op de Montessorischool 

vanuit de opleiding onderwijsassistent op het Graaf-

schap College in Groenlo. Ik heb het altijd al heel erg 

leuk gevonden om met kinderen te werken, vandaar 

dat ik gekozen heb voor deze opleiding. 

Vanaf november loop ik hier al mee op de dinsdag en 

de woensdag. Tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin. 

Iedereen is heel aardig voor me en het is erg gezellig op 

de Montessorischool Haaksbergen. Dus als jullie me tegenkomen voor of na school-

tijd, weten jullie ook wie ik ben.  

 

Vriendelijke groeten, Niels 

 

 

KINDERCOMMISSIE 

 

Vrijdag 26 januari gaan we op expeditie 

naar een aantal groene schoolpleinen. 

We vertellen hier meer over in het 

volgende Mededelingenblad. 

 

 

 

 

 

OPEN HUIS 

 

Zaterdag 17 februari organiseert 

onze school het jaarlijkse Open Huis 

voor ouders/verzorgers van wie hun 

kind tussen 1 oktober 2018 en 1 ok-

tober 2019 vier jaar oud wordt en 

voor alle overige geïnteresseerde 

ouders die nog geen kind(eren) op 

onze school hebben.   

 

De  ouders van kinderen in de leeftijd 

van 0-3 jaar ontvangen een brief van 

de gemeente met daarin de uitnodi-

ging om zich aan te melden bij een 

basisschool naar keuze. Bij deze brief 

zit het aanmeldingsformulier. Dit 

formulier is ook te downloaden op 

onze website.  

 

Tussen 10.00-12.00 uur is onze 

school open om geïnteresseerden  

de school te laten zien en te informe-

ren over onze montessoriaanse 

werkwijze.   

 

Nadrukkelijk willen we hier op wijzen 

dat het een Open Huis is voor nieuwe 

ouders. Alle ouders/verzorgers die al 

kinderen op onze school hebben en 

die graag een keer mee willen kijken 

tijdens een reguliere lesdag, kunnen 

hiervoor een afspraak maken met de 

leidsters van de groep of met de 

directeur.  

 

Kennen jullie ouders die interesse 

hebben? Willen jullie hen dan op de 

hoogte stellen van deze dag?  



NIEUWS UIT GROEP 7/8 
 

Basketbaltoernooi 

Maandag 29 januari is het basketbaltoernooi voor de leerlingen van groep 7/8 van 

de basisscholen in Haaksbergen. De leerlingen lunchen deze dag op school 

(continurooster), want de basketbalwedstrijden beginnen al om 12.30 uur.  Graag 

de kinderen eten/drinken meegeven. 

 

KIVA 

Iedere dag besteden we aandacht aan de manier waarop we met elkaar omgaan, 

dit vinden we heel belangrijk. 

We doen veel oefeningen uit de KIVA-methode. 

Quinn en Lois hebben een spreekbeurt gehouden over pesten, over wat zij er zelf 

van vinden en over hoe je op de goede manier moet samenwerken. 

 

Aandachtslijn 

In onze groep hangt een lijn voor het raam. Hieraan hang de kinderen door hen 

gemaakte werkjes die ze aan de andere kinderen willen laten zien. 

 

Gym 

Op maandag en donderdag heeft onze groep gym. Op maandag gaan we op de 

toestellen en op donderdag doen we spel. 

Tijdens de gymuren besteden we ook veel aandacht aan omgangsvormen. Zeker 

tijdens teamspelen is het erg belangrijk om sportief samen te spelen. 

We oefenen op dit moment voor het basketbaltoernooi. 

 

Taal 

In de bovenbouw werken we veel met taal, geschreven maar ook gesproken taal. 

We gebruiken de methode: Taaldoen. 

 

Voorleeswedstrijd 

Mats heeft gewonnen, hij gaat onze 

school vertegenwoordigen op woensdag 

14 februari, in de theater De Kappen. 

Mats heeft een workshop gedaan, waar-

bij hij tips heeft gekregen om zo mooi 

mogelijk te kunnen voorlezen. 

 

Rekenen 

In onze groep bespreken we iedere maandag welk doel we willen behalen aan het 

eind van de werkweek. Iedereen weet wat de einddoelen van groep 7 en 8 zijn. 

Daaruit kies je een doel en daar ga je mee aan het werk. Dat kan bijvoorbeeld zijn 

dat je procenten wilt leren, staartdelingen maken, oppervlakte berekenen of wor-

teltrekken. 

 

Technieklokaal 

Ook dit jaar gaan we weer een aantal keren met groep 7/8 naar het technieklokaal 

in Borculo. Hiernaast ziet u een aantal foto’s van de kinderen die bezig zijn in het 

technieklokaal. 

 

 



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 januari/februari 

 
25 januari     Vergadering oudercommissie 

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

29 januari     Basketbaltoernooi 

1 februari     Studiedag, alle leerlingen vrij 

9 februari     Themavoorstelling 

17 februari     Open huis; voor nieuwe ouders/verzorgers 

23 februari     Juffendag 

23 februari     Verslagen mee 

26 februari     Voorjaarsvakantie 

 

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

website en op de SchoolApp. 


