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GROEN, GROENER, GROENST 

 

Op vrijdag 26 januari ging de kindercommissie, samen met twee vaders, een leidster, drie 

onderbouwleerlingen en de directeur op schoolpleinexpeditie. 

We bezochten drie groene schoolpleinen. Een groot schoolplein van een nieuw kindcen-

trum met een park ernaast, een kleiner schoolplein van de Vrije school en een schoolplein 

van een montessorischool. Dit laatste schoolplein was nog helemaal nieuw, want pas in 

november 2017 geopend. 

De kinderen konden goede ideeën opdoen voor ons eigen schoolplein. Leuk dat op twee 

scholen ook kinderen iets vertelden over het plein en wat er allemaal te doen is. De water-

pomp, de nestschommel en het spel King zijn het meest favoriet. De kinderen raken niet 

uitgepraat over een panna kooi, maar tijdens het bezoek aan de schoolpleinen werd er 

toch vooral geklommen en geklauterd op de boomstammen. 

Donderdag 15 februari kwam Marjan van … langs bij ons op school. Samen met haar heb-

ben de kindercommissie en de kinderen van groep 7/8 ontwerpen gemaakt voor een nieuw 

schoolplein. De kinderen dachten eerst nog vooral aan schommels, glijbanen, speeltoestel-

len en de panna kooi. Tijdens het ontwerpen zagen we steeds meer natuurlijke elementen 

terugkomen zoals een moestuin, bloementuin, tunnels, insectenhotel, wandelpaadjes, 

klimbomen, hutten, grasveldjes, enz. Ze raakten niet uitgedacht en kwamen op steeds 

meer mooie ideeën. 

De kinderen van groep 7/8 mochten meestemmen over welk onderdeel per ontwerp het 

mooiste of beste werd gevonden. Zo heeft ieder ontwerp een favoriet onderdeel gekregen. 

Deze onderdelen nemen we mee in het uiteindelijke ontwerp. 

De volgende fase is het uitwerken van de ideeën van de kinderen in een echt ontwerpplan. 

Dit plan gaan we uiteindelijk indienen bij de Provincie. Wie weet winnen we op 25 april dan 

uiteindelijk wel de hoofdprijs. We houden u op de hoogte! 



NIEUWS UIT GROEP 1/2 
 

WINTER 

 

Wij zijn in de onderbouw rond het thema “winter” aan het werk. 

We hebben proefjes gedaan met smelten en vriezen en we zijn de vogels aan het 

helpen om de winter door te komen. In de lucht hebben we een aantal trekvogels 

gespot die naar het warme zuiden vliegen. 

Ook zingen we liedjes over sneeuw en hebben we allemaal sneeuwvlokjes geknipt, 

want we willen nog heel graag een lekker dik pak sneeuw en misschien helpt het! 

 

 

HUISBEZOEKEN 

 

Zoals we tijdens de informatieavond al hebben aangegeven gaan we bij alle kin-

deren uit de onderbouw op huisbezoek.  

We komen meteen na schooltijd en blijven ongeveer een uurtje. Het doel is om 

het kind eens in de thuissituatie te zien en rustig met ouders te kunnen spreken.   

Naast de klassendeur komt een lijst te hangen met data waarop u kunt intekenen. 

GROEP 7 KAMPIOEN! 

 

De leerlingen van groep 7 en 8 hebben meegedaan aan het basketbaltoernooi 

voor scholen. Groep 8 behaalde de vijfde plaats. Groep 7 werd kampioen! We zijn 

enorm trots op onze leerlingen en uiteraard met het behalen van deze mooie 

overwinning. Voor het eerst in de geschiedenis van de montessorischool Haaks-

bergen hebben we dit toernooi gewonnen. Dat maakt het nog mooier. 

 

 

LEERLING UIT DUITSLAND OP BEZOEK 

 

Janet uit groep 8 is in december naar 

Duitsland verhuisd. Vorige week had zij 

schoolvakantie en kwam gezellig een 

dagje meelopen met haar oude klas. 

Janet gaf een presentatie over haar nieu-

we huis, school en leven. Het gaat heel 

goed met haar. 

 



NIEUWS UIT GROEP 3/4 
 

POËZIE MET KINDEREN 

 

In onze groep zijn we aan het werk gegaan met poëzie. De kinderen keken naar een filmpje uitgezonden door SchoolTV. Hierin 

zagen ze twee dichters samen met kinderen. De dichters gaven uitleg over het schrijven van een gedicht.  

Een gedicht is eigenlijk een klein verhaaltje. Het mag rijmen maar het hoeft niet. Je neemt een onderwerp in gedachten en je be-

denkt wat je wilt dat je onderwerp gaat meemaken. De kinderen werd aangeraden om een dier uit de dierentuin in gedachten te 

nemen. Zo’n dier beleeft een avontuur of er gebeurt iets wat eigenlijk niet kan. Het verhaaltje dat je hierover schrijft is kort en je 

probeert het te zeggen met zo weinig mogelijk woorden. De kunst van het weglaten. 

De kinderen zijn er enthousiast mee aan de slag gegaan. Al snel waren de eerste gedichtjes er.  

Bij een gedicht hoort ook het voordragen. Je legt er gevoel in, maakt het spannend, of juist verdrietig. Dat was voor een heleboel 

kinderen wel een ding. Het is wel heel gek om je gedicht met zoveel extra gevoel te laten horen. Nadat de juf het voordeed was 

het wel duidelijk dat je manier van voordragen heel veel mee bepaalt.  

 

JUFFENDAG 2018 

 

Vrijdag 23 februari is het zo ver. Feest op school! We gaan samen de verjaardagen van de juffen vieren met een gezellig feestpro-

gramma. Trek je verkleedkleren aan en doe mee! 

De kinderen gaan eerst naar hun eigen klas. Ze worden door een achtste groeper opgehaald en gaan naar de hal. In de hal wordt 

er gezongen en wordt het gezamenlijke cadeau aangeboden. Daarna gaat iedereen naar zijn/haar eigen lokaal en is het tijd voor 

iets lekkers, dit wordt geregeld door school. Na het buitenspelen is het tijd voor het spelcircuit. De kinderen hoeven geen tas met 

eten en drinken mee te nemen. De kinderen die overblijven nemen wel hun lunch mee.  

Voor groep 5 tot en met 8 is er ‘s middags nog een gezamenlijk programma: Monti talent.  

In de hal van de school staat een ‘spaarpot’ om een bijdrage voor het cadeau te doen. 

 

 

INFORMATIE VOOR DE OUDERS VAN KINDEREN DIE GEBRUIK MAKEN VAN DE TSO 

 

Het komt wel eens voor dat de TSO uitvalt door een feestdag/sportdag/staking/o.i.d. 

Als die dag een overblijfdag van uw kind is dan vervalt, evenals de schooldag, ook het overblijven. Het overblijven kan NIET wor-

den ingehaald, verschoven of geruild. We zouden daarmee het risico lopen dat andere dagen overvol raken. Wij zijn gebonden aan 

een vast aantal kinderen per overblijfmoeder en kunnen daar niet overheen gaan.  

Uit de TSO-informatiegids 2017-2018: 

3. DE KOSTEN    

Het schooljaar 2017-2018 telt 42 schoolweken. Voor de berekening van de overblijfkosten gaan we uit van 40 weken. Dit in ver-

band met het feit dat door studie- en feestdagen er 2 weken wegvallen. 
We hopen op uw begrip.  

Met vriendelijke groet, José Terhürne, overblijfcoördinator 

 



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 februari/maart 

 
16 februari     Onderbouw vrij (groep 1 t/m 4) 

17 februari     Open Huis voor nieuwe ouders 

23 februari     Juffendag 

23 februari     Verslagen mee 

26 februari t/m 2 maart  Voorjaarsvakantie 

5 maart     Groep 7/8 technieklokaal 

7 maart     Oudercommissievergadering 

8 maart     Tien-minutengesprekken 

16 maart     Onderbouw vrij (groep 1 t/m 4) 

27 maart     MR-vergadering 

28 maart     Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

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

website en op de SchoolApp. 

NIEUWE FUNKEYS EN BENJAMINS GEZOCHT! 

 

Is je zoon/dochter 4, 5 of 6 jaar en wil hij/zij graag kennismaken met hockey? 

Kom dan zaterdag 10 maart naar de gratis kennismakingstraining. De training is 

van 9 t/m 10 uur. De eerste vijf trainingen zijn gratis. Vriendjes en vriendinnetjes 

zijn ook van harte welkom. Een hockeystick mag je van Haackey lenen. Een bitje is 

wel verplicht. Aanmelden voor deze trainingen kan via:  jongstejeugd@haackey.nl  

 

 

JEUGDBIBLIOTHEEK.NL 

 

Jeugdbibliotheek.nl is een nieuwe website speciaal voor de jeugd. Het doel is om 

jongeren te inspireren om te lezen en informatie te bieden, onder meer voor 

werkstukken en spreekbeurten. 

Bij de start ligt de focus van jeugdbibliotheek.nl op het stimuleren van lekker 

lezen en veel weten voor jongeren van 9-12 jaar.  

Voor elk moment het leukste verhaal! Een gewoon boek of e-book om te lezen in 

bed. Een luisterboek voor in de bus. Op de site worden onder meer de top tien 

boeken en series uitgelicht. En elke week is er een boekentip. 

Daarnaast vinden jongeren op dit platform informatieve boeken en inspiratie 

voor werkstukken en spreekbeurten. Jeugbibliotheek.nl wordt continu uitgebreid 

met informatie die jongeren aanspreekt in de vorm van tekst, beeld en video. 

mailto:jongstejeugd@haackey.nl
https://mailing.edg.nl/link.php?M=1751078&N=286&L=1090&F=H

