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INFORMATIEAVOND 

 

De informatieavond van donderdag 12 september is goed bezocht. Fijn om zoveel 

betrokken en enthousiaste ouders en verzorgers te mogen verwelkomen. 

De leerkrachten hebben algemene informatie over het schooljaar gegeven en meer 

verteld over onder andere de periodeplannen en de inzet van de KiVa-lessen in de 

groep. Barbara vertelde tijdens het algemene gedeelte meer over het komende 

schooljaar. Een schooljaar waarin we veel mooie dingen gaan doen: 

- Werken met zorgniveau’s en periodeplannen 

- Verkenning ‘andere schooltijden’ 

- Opstart Montessori Peuterspeelzaal  

- Het groene schoolplein 

- Tevredenheidsenquêtes 

- Onderzoek naar digitaal leerlingverslag en investeren in ICT 

 

 

ANDERE SCHOOLTIJDEN 

 

De werkgroep ‘Andere schooltijden’ verkent dit schooljaar de mogelijkheden voor een 

continurooster. We kijken wat goed is voor kinderen, wat binnen ons onderwijscon-

cept past, wat ouders willen en wat goed is voor leerkrachten. De werkgroep bestaat 

uit de directeur, een leerkracht (Esther), twee MR-leden (Patricia, moeder van leer-

lingen uit groep 4 en 6, en leerkracht Judith) de TSO-coördinator (Jose) en een ouder 

(Sytze) van een leerling uit groep 1/2. 

Maandag 8 oktober, 19.00 uur, geven wij een informatieavond voor ouders/

verzorgers. Tijdens deze avond wordt u onder andere geïnformeerd over de mogelijk-

heden, ervaringen van andere scholen en wat er uit onderzoek bekend is. Na deze 

avond volgt een ouderraadpleging. 

 

 

MONTESSORI PEUTERSPEELZAAL 

 

Dit schooljaar starten we met een Montessori Peuterspeelzaal bij ons op school. We 

zijn druk bezig met de voorbereidingen. Zodra meer bekend is (openingsdatum, dagen 

en tijden, kosten, enz.) hoort u van ons. 

‘Bedankt voor uw  

aanwezigheid tijdens de 

informatieavond’ 

 

Team Montessorischool  
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Groep 1/2 
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KINDERCOMMISSIE 

 

Tijdens de eerste vergadering van de Kindercommissie van dit schooljaar 

was er veel te bespreken. We hebben gepraat over het groene school-

plein, andere schooltijden, de peuterspeelzaal, nieuw buitenspeelgoed, 

de ideeënbrievenbus en het lustrumjaar. 

De Kindercommissie gaat nadenken over een thema voor een feestweek, 

waarin we vieren dat onze school al weer dertig jaar bestaat. Tijdens 

deze themaweek wil de Kindercommissie meteen geld inzamelen voor 

het nieuwe schoolplein. 

De Kindercommissie is bij iedere groep langsgegaan om zich voor te 

stellen en aan alle kinderen te laten zien dat er mooi, nieuw buitenspeel-

goed is. De commissieleden hebben alle kinderen gevraagd om zuinig te 

zijn op dit speelgoed, zodat iedereen hier lang plezier van heeft. 

De leden dit schooljaar zijn: Ruben, Noor en Eltjo uit groep 8, Mees en Asmae uit groep 7. Er komt nog een zesde lid bij. 

 

Dit keer stellen Mees, Asmae en Noor zich aan u voor: 

 

-Ik ben Mees. Ik ben 11 jaar en ik zit in groep 7. Ik zit in de Kindercommissie, omdat ik meestal wel goeie ideeën heb en ik vind het 

best wel leuk om er over na te denken en te doen! 

-Naam: Asmae. Ik ben 10 jaar. Ik zit in groep 7. Wat we dit schooljaar nog willen doen, is en een mooier schoolplein maken. 

-Ik heet Noor. Ik ben 11 jaar. Ik zit in groep 8. Wat we dit schooljaar nog willen doen is: een mooier schoolplein maken. 

PARKEREN RONDOM DE SCHOOL 

 

De gemeente gaat Julie-meubilair rondom de school plaatsen. Dit zijn felgekleurde palen die 

aangeven aan deelnemers van het verkeer dat er een school in de buurt is. Uiteraard hopen 

wij dat het plaatsen van deze palen eraan bijdraagt dat automobilisten hun snelheid aanpas-

sen als ze langs onze school rijden. Hiermee is de verkeersveiligheid rondom onze school nog 

niet gewaarborgd. Wij vragen nogmaals de medewerking van u als ouder/verzorger. In de 

directe nabijheid van de school is een grote parkeerplaats, waar iedereen gratis mag parke-

ren. U kunt dan over de stoep naar de school lopen en veilig oversteken. Het is niet de bedoe-

ling dat er geparkeerd wordt naast de stoep op of bij de vluchtheuvel en/of in de directe om-

geving van het schoolhek. Zeker niet om kinderen snel uit de auto te laten. Juist dit laatste 

veroorzaakt gevaarlijke situaties voor kinderen die lopend of op de fiets naar school komen. Wij gaan uit van ieders medewerking. De 

komende tijd zullen we hier weer extra aandacht aan besteden. Indien nodig zullen wij de wijkagent uitnodigen om een aantal ochten-

den en middagen bij de school te gaan staan. 

 

 

HET GROENE SCHOOLPLEIN 

 

De komende periode gaan we samen met een professionele tuinarchitect een ontwerp maken voor ons schoolplein. De Kindercom-

missie heeft een belangrijke rol bij het tot stand komen van het ontwerp. We gebruiken hiervoor de ideeën en ontwerpen die de leer-

lingen van groep 7/8, vorig schooljaar, hebben gemaakt. Zodra het plan klaar is, delen we dit met u. Het schoolplein gaan we in fases 

aanpakken. Er is veel geld nodig om alles te kunnen realiseren. De Kindercommissie is al druk bezig met het bedenken van een plan. 

Meer hierover in de komende nieuwsbrieven. 

 

 



NIEUWS UIT GROEP 1/2 

 

Na een heerlijke vakantie zijn we weer lekker aan het werk. We werken met de thema’s 

zonnebloemen en bijen. We leren veel en hebben al prachtige knutsels gemaakt, zoals 

op de foto’s te zien is. Het gonst in de gang van de bijen! Kijkt u uit?! Ze hebben alle-

maal een angel. 

Ook zijn we druk bezig met de groepsvorming. De gouden weken van onze KiVa-

methode. Naast de deur heeft iedereen een zonnebloem mogen ophangen met zijn/

haar naam erop. Iedereen hoort erbij! 

Donderdag 27 september gaat groep 1/2 naar het theater. We bezoeken de voorstel-

ling: ‘Eng?!’ door TG de Grote Haay. We zoeken nog ouders om te rijden. Aanmelden 

kan bij de klassenmoeder of Esther. 

Het verhaal 

De konijnen Bultje en Bibi spelen heel graag in het BlauweBomenbos. Maar als Bibi na 

een spelletje verstappertje niet meer uit het bos terugkomt, begint Bultje zich toch wel 

zorgen te maken. Er woont sinds kort een oude vrouw, met een kromme neus en een 

grote pukkel, in het bos? De oude vrouw ziet er eng uit, ze lijkt wel op een heks? Zou ze 

echt een heks zijn? Bultje gaat direct naar Beerza de goede fee om raad vragen. Wat 

moet Bultje doen? Als Bibi later vrolijk en huppelend uit het bos komt, snapt hij er niets 

meer van. Heksen zijn toch slecht en vooral heel eng?!! 

De voorstelling 

In deze voorstelling beleven de konijnen Bultje en Bibi een spannend en “eng” avontuur 

waarin niet iedereen is wat je zou verwachten! Eng?! is een muzikale poppenvoorstel-

ling met magische manipulaties en komisch spel. 

 

FIETSCONTROLE GROEP 3 T/M 8 

 

Vrijdag 21 september komt FietsOK! naar onze school voor de verlichtingsactie. De leer-

lingen van groep 3 t/m 8 krijgen een gastles over verkeersveiligheid en verlichting op de 

fiets. Daarna worden alle fietsen gecontroleerd en, indien nodig, wordt de verlichting 

gerepareerd. Wilt u dat de fiets van uw kind wordt gecontroleerd, zorg dan dat hij/zij 

vrijdag op de fiets komt. De fietsen graag ‘s ochtends stallen in de fietsenrekken. 

 

VOORSTELLING VOOR GROEP 3 

 

Maandag 24 september gaat groep 3 

naar de voorstelling van de kleine 

vuurtorenwachter in Theater De 

Kappen. 

 

Voor ons begint de voorstelling om  

09.30 uur. De voorstelling duurt on-

geveer 50 minuten en zal rond tien 

voor half elf afgelopen zijn. We ver-

trekken vanaf school en komen hier 

ook weer terug. Door de klassenou-

der zal gevraagd worden wie er van 

de ouders van de 3e-groepers mee 

wil rijden naar Theater De Kappen.  

 

Het verhaal 

Stel je voor dat je opa vuurtoren-

wachter is en dat je iedere dag bo-

ven in de vuurtoren mag zijn. 

Opa weet alles over schepen, ster-

ren, de zee en verre einders. 

Wanneer opa dood gaat, wordt Sylke 

vuurtorenwachter. Maar dan gebeu-

ren er plotseling wonderlijke dingen. 

Het lijkt wel alsof hij een opdracht 

krijgt, maar van wie? Hij moet de zee 

op, een reis maken naar het koude 

noorden, maar waarom? Heeft het 

met zijn opa te maken? En wat wil 

die walvis van hem? 

De kleine vuurtorenwachter gaat 

over afscheid nemen, liefde en 

moed. 

 

De voorstelling 

In een grote witte tent waar op ge-

projecteerd wordt, vertellen twee 

acteurs het verhaal met muziek, 

woorden, schaduwen en schimmen. 

https://basisonderwijshaaksbergen.nl/wp-content/uploads/2018/07/Vuurtorenwachter-1.jpeg


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 september/oktober 

 

20 september   Medezeggenschapsraadvergadering  

21 september   Fietscontrole voor groep 3 t/m 8 

24 september   Voorstelling groep 3/4 

27 september   Halt voor groep 7/8 

27 september   Voorstelling groep 1/2 

2 oktober    Oudercommissievergadering 

3 oktober    Start Kinderboekenweek 

5 oktober    Dag van de leraar 

8 oktober    Informatieavond ‘andere schooltijden’, 19.00 uur 

10 oktober    Voetbaltoernooi 

15 oktober    Informatieavond groep 8 voortgezet onderwijs 

19 oktober    Afsluiting kinderboekenweek 

22-26 oktober  Herfstvakantie 

 

De jaarkalender staat op onze website en op de SchoolApp. 

WOENSDAG 19 SEPTEMBER 

GRATIS film: Paddington 2  

Waar: Filmhuis, Theater De Kappen  

Aanvang film: 14.30 uur  

Meer informatie en reservering:  

www.dekappen.nl  

 

De film is geschikt vanaf 6 jaar.  


