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OPENING MONTESSORI PEUTERSPEELZAAL 

 

Dinsdag 8 januari was de opening van de Montessori Peuterspeelzaal. Met alle  

leerlingen van de Montessorischool, de leerkrachten, Sjoerd, Janneke en Marijke van 

Bloesem en de eerste peuters Isa en Florijn (samen met hun ouders) hadden wij een 

feestelijke opening. Wethouder mevrouw Arja ten Thije kwam speciaal naar onze school 

om het lint door te knippen. Dit deed zij samen met de leerlingen van de kindercommis-

sie. Na de opening mochten Isa en Florijn als eerste de school binnenstappen. Daarna 

volgden de wethouder en alle leerlingen. Iedereen kreeg een feestelijke appel op de 

opening te vieren. Mocht u ouders met kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar kennen, dan 

mag u ze wijzen op de mogelijkheid van de peuterspeelzaal op onze school. Graag! 

 

 

HERINNERING: ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Namens het bestuur nodigen wij alle leden (ouders/verzorgers) uit voor de jaarlijkse 

Algemene Leden Vergadering van de Montessorischool Haaksbergen.  

Deze staat gepland op: dinsdag 15 januari 2019, aanvang 19.00 uur. De agenda van  

deze avond kunt u teruglezen in mededelingenblad nr. 8. Het belooft een interessante 

en informatieve avond te worden. U komt toch ook! 

Aansluitend op de ALV nodigen wij iedereen uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. 

 

 

WERKGROEP ANDERE SCHOOLTIJDEN 

 

Donderdag 10 januari is de werkgroep ‘andere schooltijden’ voor de tweede keer bij 

elkaar gekomen. De uitkomst van de ouderenquête en de uitwerking van de vragenlijst 

voor leerkrachten is besproken. Uit de ouderenquête komt naar voren dat het grootste 

percentage van de ouders positief staat tegenover het continurooster. Het team is neu-

traal tot positief voor een continurooster. Reden voor de werkgroep om de verkenning 

voort te zetten. Over drie weken komt de werkgroep weer bij elkaar. De verschillende 

modellen en mogelijkheden worden dan besproken. In februari komen we nogmaals  

bij elkaar. We gaan ervan uit dat we in maart kunnen communiceren welke keuze is 

gemaakt. 

Opening Montessori Peuterspeelzaal door wethouder mevrouw Arja ten Thije 

INHOUD 
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“Wij wensen iedereen een  

vrolijk, leerzaam en  

gezond nieuw jaar!” 

 

Team Montessorischool  

Haaksbergen 



KERSTMARKT 

 

De kerstmarkt was een groot succes! Leuk om ook zoveel opa’s en oma’s te mogen verwelkomen. De opbrengst van de kerst-

markt en de ingezamelde producten zijn op vrijdag 21 december overhandigd aan een medewerker van de voedselbank. Met veel 

tromgeroffel werd de opbrengst bekend gemaakt aan de kinderen: € 700,- ! Dat is voor één avond natuurlijk heel erg veel.  

De kinderen mogen trots zijn. Dankzij de mooie kerstknutsels van de kinderen, de aanwezige ouders/verzorgers en opa’s en 

oma’s én de hulp van ouders hebben we dit voor elkaar gekregen. Iedereen bedankt. 

NIEUWS UIT GROEP 7/8 

 

VOORLEESWEDSTRIJD 

In de bovenbouw zijn we bezig geweest met de voorleeswedstrijd. De leerlingen hebben 

allemaal geoefend met voorlezen. Hoe doe je dat op een pakkende, leuke manier?  

In groepjes hebben de kinderen elkaar gecoacht.  

Na de voorrondes hebben de leerlingen in groepjes aan elkaar voorgelezen. De beste  

of beste twee van iedere groep gingen door naar ronde 2. Zij mochten voorlezen aan  

de klas. Aan de hand van een beoordelingsformat hebben de zes deelnemers cijfers  

gekregen van een 6 t/m een 10 voor hun uitvoering. 

Met een gemiddelde score van 7,85 punten is Lobke gekozen door de klas als de  

beste voorlezer. Zij mag onze school gaan vertegenwoordigen tijdens de wedstrijd bij 

theater De Kappen. Wij wensen Lobke heel veel succes! 

 

THEATERVOORSTELLING 

Maandag 21 januari gaat groep 7/8 met de fiets naar theater De Kappen.  

De leerlingen moeten om 13.00 uur bij het theater zijn. De TSO-kinderen fietsen met de 

leerkracht mee vanaf school. Op de terugweg naar school fietsen de leerkracht en een 

ouder mee.  

Waar gaat de voorstelling over? Twee rechercheurs die fout op fout stapelen, krijgen een 

bijzondere zaak in handen. Ze moeten onderzoek doen naar de moord op de puissant 

rijke voetballer Gregory Vlaskamp. Vlaskamp is vermoord tijdens een feestje in zijn huis. 

Er waren gasten en personeel aanwezig. Wie heeft het gedaan en wat was het motief? 

Langzaam maar zeker wordt de zaak steeds ingewikkelder. De rechercheurs kunnen zich 

geen fout meer permitteren. Dit is hun laatste kans. De zaak Vlaskamp is uniek door zijn 

vorm. Het publiek mag verdachten ondervragen en ‘naar huis’ sturen. Hierdoor is iedere 

voorstelling anders. De zaak Vlaskamp gaat over oordelen en hoe we daar toe komen. 

Het is een voorstelling vol improvisatie, aanstekelijke personages en hilarische scènes. 

 

BASKETBALTOERNOOI 

Maandag 28 januari is het schoolbasketbaltoernooi.  

De wedstrijden zijn voor leerlingen van groep 7 en groep 8. Komt u 

ons aanmoedigen? 

 

PERSONELE BEZETTING PEUTERGROEP EN GROEP 3/4 

 

Stephanie Hazejager staat op dinsdag- en donderdagochtend in de peutergroep. Op woensdag, donderdagmiddag en vrijdag staat 

zij in groep 3/4. Stèphanie Weeïnk staat op donderdagochtend in groep 3/4. 



Kalender januari 

 

15 januari    Algemene ledenvergadering en  

    Nieuwjaarsborrel, 19:00-21:00 uur 

23 januari    Nationaal Voorleesontbijt 

24 januari    Oudercommissievergadering 

28 januari     Basketbaltoernooi groep 7/8 

31 januari    Medezeggenschapsraadvergadering 

 

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:  info@montessorihb.nl  

Website: www.montessorihb.nl 


