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INSPECTIEBEZOEK  

 

De Inspectie van het Onderwijs heeft onze school twee dagen bezocht. De inspecteur heeft 

gesprekken gevoerd met kinderen, ouders, de teamleden, de intern begeleider en met de 

directeur. Samen met de directeur heeft de inspecteur klassenbezoeken gedaan. Op deze 

manier heeft hij een goed beeld gekregen van de school. Zijn eerste bevindingen heeft hij 

al met ons gedeeld. We krijgen complimenten over de verbeteringen die zijn doorgevoerd 

en hebben het basisarrangement gekregen. Dit betekent dat onze school met een voldoen-

de is beoordeeld. Het officiële rapport volgt zo snel mogelijk. 

 

 

AFSCHEID 

 

Op maandag 23 april kunnen ouders/verzorgers afscheid nemen van Adele Meulenkamp. 

Zij is om 15.15 uur in de centrale hal van de school, waar gelegenheid is om haar de hand 

te schudden. 

Op woensdag 30 mei kunt u, tussen 12.00-13.00 uur, afscheid nemen van Jolanda Horck-

Holtkamp. Meer informatie hierover ontvangt u na de meivakantie. 

 

 

AVOND4DAAGSE 

 

De Avond4daagse vindt dit jaar plaats van maandag 4 juni tot en met vrijdag 8 juni. 

De leerlingen krijgen in de week na de meivakantie de uitnodiging en het inschrijfformulier 

mee. Op woensdag 23 mei om 12.15 uur en vrijdag 25 mei om 12.00 uur kunt u uw kind 

(-eren) inschrijven in de centrale hal bij leden van de Oudercommissie.  

Met het inschrijven zal ook geïnventariseerd worden waar u als ouder hulp kunt bieden 

voor de postbemanning. De schoolshirtjes worden deze middagen ook direct uitgedeeld. 

Vriendelijk verzoek om het shirtje maandag 11 juni GEWASSEN weer in te leveren op 

school.  

Bij vragen kunt u zich wenden tot Anne Zandstra, Saskia ter Horst en Melanie Diepenmaat. 

 



NIEUWS UIT GROEP 1/2 
 

BABY’S EN GROEIEN 

 

In de onderbouw zijn wij bezig met het thema “baby’s” en “groeien”. Merel krijgt 

een broertje of zusje en Rowan en Jaylynn hebben net een broertje gekregen. Hij 

heet Skye! Het thema leeft dus in onze groep! De kinderen hebben zichzelf in de 

buik van mama getekend en mochten verzinnen wat ze dan graag zouden willen 

hebben in de buik. Er kwamen leuke dingen uit! Sommigen wilden ijsjes, een TV of 

Playstation, een muziekje of een stapelbed. Je kunt het zo gek niet bedenken. 

Verder zijn we lekker aan het werken en kunnen we weer heerlijk taartjes bakken 

in de zandbak met het mooie weer. 

 

KONINGSSPELEN 

 

Vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. De leerlingen 

van groep 1 t/m 8 zijn deze dag, van 08.30 tot 13.00 uur, op de sportvelden van 

hockeyclub Haackey. U mag uw kind(eren) daar brengen en weer ophalen.  

Meer informatie kunt u terugvinden in de brief die u vorige week van ons heeft 

ontvangen. 

 

 

SCHOOLKAMP 

 

Woensdag 25 en donderdag 26 april gaat groep 3 t/m 8 op schoolkamp.  

Alle ouders/verzorgers, van leerlingen uit deze groepen, hebben hierover vorige 

week een brief ontvangen. Wij vertrekken om ongeveer 09.00 uur met de bus 

vanaf school. Op donderdag zijn wij rond 15.00 uur weer terug op school. 

 

 

HANDBALTOERNOOI 

 

Woensdag  11 april was het handbaltoernooi voor scholen. Onze groep 7 en 8 

deden hieraan mee. Het was een zonnige dag en er waren veel enthousiaste  

ouders, met spandoek, aanwezig om ons aan te moedigen. We hebben hard  

gestreden, maar met een aantal goed getrainde tegenstanders is het ons niet 

gelukt de finale te halen. De kinderen hebben dit sportief opgepakt en hadden  

een gezellige middag. 

 

 

 

 



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 

 
17 t/m 19 april    Centrale Eindtoets groep 8 

20 april     Koningsspelen 

23 april     Afscheid Adele Meulenkamp 

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. 


