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AFSCHEID JOLANDA HORCK-HOLTKAMP 

 

Op woensdag 30 mei was, na ruim 15 jaar Montessorischool Haaksbergen, dan toch mijn 

allerlaatste dag op onze Montessorischool. Het was een zeer geslaagde dag. 

In de ochtend een mooi afscheid met de kinderen. Ik ben prachtig toegezongen en ver-

wend met allerlei bak-cadeaus. Daarna heerlijk in het zonnetje, buiten op het plein,  han-

den geschud met iedereen. ‘s Middags genoten van de lunch samen met collega's en de 

dag afgesloten met de Oudercommissie. 

Ik wil iedereen, kinderen, ouders en collega's bedanken voor alle lieve woorden, bloemen 

en cadeaus. Maar vooral ook voor alle mooie herinneringen van afgelopen jaren. 

Met veel plezier kijk ik terug op alle belevenissen op onze school. 

Ik wens jullie allemaal een zonnige tijd op onze school, zorg goed voor elkaar, lach en ge-

niet van jullie tijd op onze Montessorischool! 

 

Jolanda 

 

 

AVOND4DAAGSE 

 

Vanavond is het alweer de vierde avond dat er gelopen kan worden. Het zijn warme avon-

den voor de kinderen, maar ze komen met enthousiaste verhalen op school. Denkt u eraan 

om na afloop van de Avond4daagse de shirtjes op 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. 

 

 

EIKENPROCESSIERUPS 

 

U heeft het rood/witte lint op het schoolplein vast al gezien. Dit lint is gespannen, omdat er 

in de grote boom op het plein eikenprocessierupsen zitten. De gemeente is afgelopen 

maandag geïnformeerd. Zij zullen actie ondernemen. Vandaag heeft de gemeente nog-

maals verzekerd dat de rupsen morgen of maandag verwijderd worden, zodat wij het gehe-

le schoolplein weer kunnen gebruiken. Meer informatie kunt u vinden op: https://

www.haaksbergen.nl/Eikenprocessierups.html en in de folder die als bijlage bij dit mede-

delingenblad zit. 



NIEUWS UIT GROEP 3/4 
 

DIERENPAD 

Woensdag 20 juni gaat groep 3/4 naar het Grintenbosch. We gaan het dierenpad 

lopen onder begeleiding van ouders en de leerkracht. We vertrekken om 10.15 

uur en zijn om 12.15 uur weer terug op school.  

Verschillende houten dieren zijn in het bos verspreid. De kinderen gaan, in groep-

jes van 3 à 4 leerlingen en begeleid door een ouder, op zoek naar de dieren. Dit 

pad heeft dezelfde opzet als het kabouterpad voor de kleuters. Alleen zijn de vra-

gen en opdrachten wat moeilijker. Ze hebben betrekking op het voorjaar. Wij 

raden u aan om uw kind niet met blote armen, met blote benen en blote voeten 

met open sandalen mee te laten wandelen in verband met teken. Mocht er slecht 

weer verwacht worden dan zijn regenkleding en laarzen een aanrader. 

 

GASTLES IN GROEP 3/4 

Al weer enige tijd geleden kwam muziekdocente Dianne Heino bij ons in de klas. 

Dianne is de moeder van Sander en Maarten die bij ons op school zitten. Zij bracht 

een elektrische piano mee en een tas vol met boomwhackers. We gingen met 

elkaar naar het speellokaal, waar Dianne alles klaarzette voor ons. De kinderen 

kregen een boomwhacker, een gekleurde buis die geluid maakt. Het geluid komt 

overeen met de toonhoogte van de noten van een toonladder. Zo kregen sommi-

ge kinderen een c, anderen een e  en weer anderen een g, het c-akkoord. Oefenen 

met spelen met het geluid, door het door te geven aan elkaar, maar ook weer 

terug te geven. Best lastig, want je moet ook het kind dat je het wilt geven, aankij-

ken. Er werd ook een lied bij gebruikt; ”Ben je wakker??” Dit lied was al eerder 

aangeleerd, dus er werd al vlot meegezongen. De kinderen werden in groepjes 

verdeeld. Volgens de akkoorden van het lied werden ze ingedeeld. We zongen en 

om de beurt speelden ze hun eigen akkoord mee op aanwijzing van Dianne. Tot 

slot speelde Dianne het lied en als ze stopte, werden de kinderen een standbeeld. 

Een boos standbeeld of verliefd of vrolijk. We hebben genoten van deze vrolijke 

muziekles met de boomwhackers!!  Dank je wel Dianne en we hopen dat je nog 

eens terugkomt om een les te geven, misschien ook wel in de andere groepen?! 

 

 

SCHOOLKAMP 

 

De foto’s van het schoolkamp staan in het beveiligde fotoalbum op onze website. 

U heeft hiervoor een inlogcode ontvangen per mail. 

 

 

EVEN VOORSTELLEN 

 

Mijn naam is Liza Buter. Ik woon met mijn vriend in Deventer. Vorig jaar heb ik 

met plezier lesgegeven op montessorischool de Keizer in Deventer. Na de gevol-

gen van een krimpende school is deze gefuseerd met een andere locatie. Toen 

ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe leuke school! Ik kwam via een docent van 

de montessori-opleiding (Enschede) terecht bij jullie in Haaksbergen. Vanaf 1 juni 

sta ik fulltime voor groep 7/8. Ik heb het erg naar mijn zin en hoop volgend jaar te 

blijven. 

 

 

 

 

 

 



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 juni 

 
4 t/m 8 juni     Avond4daagse 

8 juni     Onderbouw vrij 

15 juni     Themavoorstelling 

21 juni     Musical groep 8 

22 juni     Schoolsportdag groep 7/8 

26 juni     Studiedag, alle leerlingen vrij 

27 en 29 juni     Doorstroomochtenden 

27, 28, 29 juni    10-minutengesprekken voor groep 7* 

28 juni     Oudercommissievergadering 

29 juni     Verslagen mee* 

2 t/m 5 juli     Werkweek groep 8 

De week van 2 juli  10-minutengesprekken voor groep 1 t/m 6* 

11 juli     Afscheid groep 8 

12 juli     Zomerfeest 

13 juli     Laatste schooldag, alle leerlingen om 12.00 uur uit. 

 

* Let op: wijziging.  

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

website en op de SchoolApp. 

E‐BOOKS VOOR HET HELE GEZIN MET DE VAKANTIEBIEB 

 

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de 

zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en 

biedt e-books voor het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een zomercadeautje van de 

Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 augustus  

kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e-books. 

 

Winactie 

Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze  

kans op een iPad mini door uit te leggen wat hun favoriete e-book uit de  

VakantieBieb is en waarom. Informatie over deelname en spelvoorwaarden  

vindt u op:  www.vakantiebieb.nl. 


