
MEDEDELINGENBLAD 
Montessorischool Haaksbergen Nr. 6 - november 2018 

“Sinterklaas is weer in het 

land, samen met zijn  

pieten. Een spannende  

en gezellige tijd voor alle 

kinderen op onze school!” 

 

Team Montessorischool  

Haaksbergen 

Groep 1/2 

START MONTESSORI PEUTERSPEELZAAL 

 

Op dinsdag 8 januari 2019 starten we, in samenwerking met Bloesem Kinderopvang, de 

Montessori Peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal is voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. We 

starten met een dinsdag- en donderdagochtend van 08.00-12.30 uur. Aanmelden kan via 

de website van Bloesem. Op onze website kunt een link vinden naar het inschrijfformu-

lier: www.montessorihb.nl. Wij kijken uit naar de samenwerking met Bloesem en vinden 

het mooi dat er straks ook (weer) montessoripeuteronderwijs in Haaksbergen is. Meer 

informatie volgt in het volgende mededelingenblad. 

 

 

10-MINUTENGESPREKKEN 

 

Deze week zijn de 10-minutengesprekken. U heeft hierover een mail ontvangen met 

inschrijfmogelijkheid. Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven, dan kan dit nog 

steeds. Komt het dagdeel u niet uit, neem dan even contact op met de leerkracht. U 

kunt dan samen naar een oplossing zoeken. 

 

 

KIVA-METING 

De KiVa-monitor is afgenomen bij de kinderen van groep 4 t/m 8. De rapporten die hier 

uit komen, geven ons een beeld van de sfeer in de groepen op school. We zien dat er 

een goede groepsdynamiek is in alle groepen. De uitkomsten van de meting worden 

vastgelegd in de groepsplannen sociaal-emotioneel. Hierin staan ook de acties per 

groep. De sfeer op school is prettig, ook op het schoolplein. Wel merken we dat tijdens 

de overblijf, kinderen brutaler kunnen zijn tegen de overblijfouders dan tegen hun leer-

kracht. We hebben hierover gesprekken gehad in de groepen. Schoolafspraken gelden 

de gehele dag, ook tijdens de overblijf. Wij zijn erg blij met onze overblijfkrachten en 

willen dat onze leerlingen hen met respect behandelen. De overblijfkrachten zorgen 

ervoor dat het eetmoment en het buitenspelen goed verlopen. Ze spreken kinderen aan 

op ongewenst gedrag, zorgen voor een veilige speelomgeving en staan klaar voor de 

kinderen. Samen zorgen we voor een fijne school! 

INHOUD 

 Montessori Peuterspeelzaal  

 10-minutengesprekken 

 KiVa-meting 

 Nieuws uit groep 1/2 

 Sinterklaasviering 

 Oudertevredenheidsenquête 

 Kalender november/december 

 Bedankt! 



NIEUWS UIT GROEP 1/2 

Herfst en Sinterklaas 

In de onderbouw hebben we de afgelopen periode met het thema ‘Herfst’ gewerkt. We 

zijn naar het bos geweest, waar we allerlei leuke opdrachten hebben gedaan. Sommige 

kinderen durfden zelfs een grote kruisspin over hun hand te laten lopen. We hebben 

van bladeren herfstslingers gemaakt en een prachtige ‘superworm’.  

We gaan het herfstthema nu afsluiten, want we hebben erg veel zin in de sinterklaas-

periode. Er wordt buiten al druk ‘Pietje’ gespeeld en we kijken natuurlijk elke dag het 

Sinterklaasjournaal. 

 

Bibliotheek 

Afgelopen dinsdagmiddag hebben we samen met groep 3 en 4 een bezoekje gebracht 

aan de Bibliotheek van Haaksbergen. We mochten boeken uitzoeken om te lezen in de 

klas. Het was een flinke wandeltocht, maar iedereen hield het goed vol. 

 

 

GROEN SCHOOLPLEIN 

 

Nieuwe leden 

Bedankt voor de aanmeldingen. Inmiddels hebben wij twee nieuwe leden bij onze werk-

groep voor het groene schoolplein. Een ouder van een leerling uit groep 6 en een opa van 

twee leerlingen uit groep 2 en groep 3. Met alle kennis en expertise van de mensen in de 

werkgroep, komen we vast tot goede plannen.  

 

 

SINTERKLAASVIERING 

 

Bericht van de sintcommissie - Sinterklaas is weer in ons land. Wij hebben een afspraak 

gemaakt met strooipiet, die ons op school komt vertellen hoe de dagen gaan verlopen, 

wanneer de kinderen hun schoen mogen zetten op school en wanneer Sinterklaas ons 

komt bezoeken. Onthoud: wie zoet is, krijgt lekkers en wie stout is de ….. 

 

Woensdag 5 december 

Na het ontvangst van Sinterklaas op het schoolplein, rond 08.45 uur, gaan alle groepen 

naar de hal. Hier zingen de kinderen voor Sinterklaas en zijn Pieten en mogen zij dansjes 

of trucjes laten zien. Sinterklaas kijkt in zijn grote boek en gaat daarna met de Pieten en 

de groepen 1/2 en 3/4/5 de verjaardag van Sinterklaas vieren. 

Groepen 6, 7 en 8 hebben na het feestje in de hal, in hun eigen klas, een feestje met sur-

prises en gedichten. Deze surprises mogen ze op de dinsdag ervoor naar school brengen. 

De leerkrachten spreken met de leerlingen af waar deze worden neergezet. 

Om 12.15 uur is onze viering ten einde en zijn alle kinderen op de normale tijd vrij. De 

sintcommissie zorgt voor wat lekkers en drinken op deze dag. 

 

 

OUDERTEVREDENHEIDSENQUETE 

 

Inmiddels zitten we op 61% deelname. Een mooi aantal. De enquête blijft openstaan tot-

dat alle ouders deze hebben ingevuld. Mocht u de inlogcode die per mail is toegestuurd 

kwijt zijn, dan kunt u een nieuwe code aanvragen door een mail te sturen naar  

info@montessorihb.nl. Per woonadres heeft u één code ontvangen. De vragenlijst kan 

maar één keer ingevuld worden. 



Kalender november/december 

 

November        Oudertevredenheidsenquête invullen! 

In de week van 19 november  10-minutengesprekken groep 1 t/m 7 

22 november       Medezeggenschapsraadvergadering 

In de week van 19 november  Adviesgesprekken groep 8 

5 december        Sinterklaasviering 

6 december        Streetwise ANWB 

6 december        Technieklokaal groep 7/8  

20 december        Kerstviering 

21 december        Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

 

De jaarkalender staat op onze website en op de SchoolApp. 

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 

BEDANKT! 

 

De vader van Willem uit groep 1/2 heeft 

twee mooie bakken gemaakt voor de rode 

stokken en de rekenstokken. Wij zijn hier 

heel blij mee.  

Namens alle kinderen en het team willen  

wij hem langs deze weg bedanken! 


