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INSPECTIEBEZOEK  

  

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt op maandag 16 en dinsdag 17 april onze school. 

Het betreft een gepland bezoek. De inspectie zal aan de hand van een aantal indicatoren 

en het rapport van vorig jaar onze school beoordelen. We bespreken de uitkomsten en 

aanbevelingen binnen team, bestuur en Medezeggenschapsraad. Zodra het rapport binnen 

is, informeren wij de ouders. 

 

 

AVOND4DAAGSE 

 

De avondvierdaagse is dit schooljaar van 4 t/m 8 juni. Aanmelden kan op woensdag 23 mei 

en vrijdag 25 mei in de centrale hal. Anne Zandstra, Melanie Diepenmaat en Saskia Ter 

Horst regelen de aanmeldingen voor onze school. Verdere info volgt later. 

 

 

OPROEP TSO 

 

Wij zijn op zoek naar overblijfouders. Wie kan ons team komen versterken op de dinsdag of 

in overleg op een andere dag? Mocht u zelf interesse hebben of kent u iemand (oma/opa, 

buurvrouw, collega), dan kunt u contact opnemen met José Terhürne op nummer: 053-

5729884, na 20.00 uur.  

Met vriendelijke groet, José Terhürne, overblijfcoördinator 



NIEUWS UIT GROEP 7/8 
 

KIVA 

 

Mooie middag met een KIVA-les in groep 7/8. De organisatie was in handen van Sil 

en Yuna. We hebben gesproken over: vriendjespolitiek, groepsdruk, ruzie en 

vriendschap. Enkele foto’s ziet u hiernaast. 

 

DE CENTRALE EINDTOETS 

 

Op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april maken onze achtstegroepers 

de Centrale Eindtoets van Cito. Voor het eerst gaan onze leerlingen de toets digi-

taal maken. Hiervoor zijn alle voorbereidingen in gang gezet. De nodige program-

ma’s zijn geïnstalleerd, er zijn nieuwe muizen en koptelefoons aangeschaft en er is 

een prettige, rustige opstelling gemaakt in het extra lokaal van groep 7/8.  De 

leerlingen van groep 8 hebben samen met juf Liza Buter een proeftoets gemaakt. 

Hierdoor weten ze hoe de vragen worden gesteld, welke hulpmiddelen ze mogen 

gebruiken, hoe het programma werkt en wat ze kunnen doen als er iets ‘mis’gaat. 

De kinderen en Liza zijn er helemaal klaar voor. Wij wensen groep 8 veel succes 

met de Centrale Eindtoets. 

 

TECHNIEKLOKAAL 

 

Op maandagmiddag 28 mei gaan groep 7 en 8 voor de laatste keer dit schooljaar 

naar het Technieklokaal in Borculo. De kinderen blijven, net als voorgaande keren, 

tussen de middag op school eten. We kunnen dit alleen doen als er ouders met 

ons meerijden. Wilt u meerijden?  Fijn! U kunt dit doorgeven aan Liza of Jolanda. 

 

ANNE FRANK-PROJECT 

 

Op dinsdagochtend 10 april doet groep 7 en 8 mee met het Anne Frank-project. 

Deze ochtend gaan wij op de fiets naar het dorp. Hier bezoeken we de Synagoge, 

Kerk en Moskee. Voor de jongens is het belangrijk dat zij de moskee alleen kunnen 

betreden met een hoofdeksel. Denk er dus aan om een petje/muts mee te nemen. 

In de weken van 9 t/m 19 april praten we in de groep over het project en zal er 

ook materiaal over dit onderwerp bij ons in de klas tentoongesteld worden. 

 

HANDBALTOERNOOI 

 

Op woensdagmiddag 11 april doen groep 7 en groep 8 mee met het handbaltoer-

nooi. Dit toernooi wordt bij de Stormvogels gehouden. De kinderen krijgen in de 

groep het wedstrijdschema en de tijden te horen. 

 

KONINGSSPELEN 

 

Noor en Jade leren 

ons de Kinderen-

voor-kinderendans 

voor de Koningsspe-

len. 

 

 

 

Davinci KOO themawerkstuk van Lois. 



BASKETBAL LANDSTEDE/ARIS LEEUWARDEN 

 

Xana, Mijntje en Sil zijn naar het Eredivisie basketbaltoernooi geweest in Zwolle.   

Het was een leuke ervaring om daar te mogen zijn. Landstede staat 4de en Aris staat 6de .  

Landstede heeft gewonnen met 88-53. Ze hebben een mascotte en die heet Victory.  

En we mochten daarheen omdat we het basketbaltoernooi hebben gewonnen van school.  

Van Mijntje, Xana en Sil 

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 april/mei 

 
10 april     Informatieavond ouders 

11 april     Handbaltoernooi 

13 april     Onderbouw vrij 

16 en 17 april    Inspectie op bezoek 

17 t/m 19 april    Centrale Eindtoets groep 8 

20 april     Koningsspelen 

25 en 26 april    Schoolkamp groep 3 t/m 8 

27 april     Koningsdag, alle leerlingen vrij 

30 april t/m 11 mei  Meivakantie 

21 mei     Tweede pinksterdag, alle leerlingen vrij 

22 mei     Schoolreis groep 1/2 

28 mei     Groep 7/8 technieklokaal Borculo 

30 mei     Afscheid Jolanda Horck-Holtkamp 

 

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

website en op de SchoolApp. 


