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SCHOOLREIS 

 

Een avontuurlijk schoolreisje in de natuur! 

We kijken terug op een geslaagd schoolreisje. De kinderen hebben zich uit kunnen 

leven op het landgoed van Het Woldhuis. Er is gezocht naar waterdiertjes, er zijn 

hutten gebouwd, er mocht geschoten worden met een zelfgemaakte pijl-en-boog, er 

is zelf soep gemaakt en er zijn broodjes gebakken boven een vuur. De foto’s staan 

vanaf volgende week op de website. Bent u de inlogcode van dit schooljaar kwijt? 

Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. 

 

 

JUFFENDAG 

 

Woensdag 29 mei vieren de leerkrachten gezamenlijk hun verjaardag! Op deze fees-

telijke ‘Juffendag’ hebben we een leuk programma voor de kinderen. De leerkrachten 

regelen het eten en drinken. Ook aan kinderen met een dieet wordt gedacht. De 

schooldag begint gewoon om 08.30 uur en duurt tot 12.15 uur. 

Om kleine individuele cadeaus voor te zijn, stellen we voor om geld in te zamelen. Dit 

willen we besteden aan tuingereedschap voor ons nieuwe schoolplein. Er staat een 

giftenpot in de hal. We hopen op mooi weer en kijken uit naar een gezellige dag. 

 

Feestelijke groetjes van de juffendagcommissie 

 

 

AVOND4DAAGSE 

  

De Avond4daagse vindt dit jaar plaats van maandag 3 juni tot en met vrijdag 7 juni. 

Op woensdag 22 mei om 12.15 uur en vrijdag 24 mei om 12.00 uur kunt u uw  

kind(eren) inschrijven in de centrale hal bij leden van de oudercommissie.  

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

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

Vriendelijk verzoek om het shirtje woensdag 12 juni GEWASSEN weer in te leveren op 

school. Bij vragen kunt u zich wenden tot Anne Liem of Pieter van Deursen.  

INHOUD 
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 Nieuws uit groep 7/8 

 Kalender mei/juni 

“Juffendag! De dag waarop 

we onze verjaardagen vieren 

samen met de kinderen!” 

 

Team Montessorischool  

Haaksbergen 

Schoolreis 2019 



NIEUWS UIT GROEP 7/8 
 

 

BANK BATTLE 

 

Groep 7/8 heeft meegedaan aan de Bank Battle. Hieronder een aantal stukjes van 

leerlingen van groep 7/8 waarin ze hun ervaringen delen. 

 

Op woensdag 15 mei heeft groep 7/8 bank battle gedaan. Een soort quiz waarbij je 

over twaalf verschillende categorieën vragen krijgt. Bij elk antwoord staat een letter 

en die letters worden in een blokjesschema ingedeeld. Als je die achter elkaar leest, 

vormen de letters samen namen van beroemde Nederlanders. Als je van die  

Nederlanders de geboortedatum bij elkaar optelt, krijg je een kluiscode die je op de 

website van de bank battle kunt invoeren. Als de code juist is kom je bij de eind-

opdracht. Als je al die vragen goed hebt, ben je klaar en krijg je te zien hoelang je er 

over hebt gedaan. Groep 7/8 had er 892 seconde over gedaan. 

Lars 

 

Woensdag 15 mei 2019 heeft groep 7/8 bank battle gedaan en we hebben er 892 se-

conden over gedaan :). We hadden een hele goede samenwerking. Het is een soort 

quiz met twaalf categorieën je had: geschiedenis, biologie, eten en drinken, sport, 

aardrijkskunde, muziek, taal, rekenen, geld, algemeen, digitaal en koninklijk huis. Je 

had twee pakjes met de opdrachten. Je had a en b wij hadden b. Er waren 90 afbeel-

dingen op de fototafel. 

Mijntje  

 

Vandaag hadden groep 7&8 bank battle. 

Onze klas werkte goed samen en we hadden een goede strategie. 

De vragen hadden een soort categorie. Iedereen had een categorie met z’n tweeën. 

De vragen waren zoals: hoe heet de vader van Anne Frank? En ‘Wanneer was de Tita-

nic gezonken?’.  

Morgen hebben we sportdag met de bovenbouw en vrijdag hebben we schoolreisje!  

LouLou 

 

 



Kalender mei/juni 

 

22 mei    Inschrijven Avond4daagse 

24 mei    Inschrijven Avond4daagse 

29 mei    Juffendag 

30 en 31 mei    Hemelvaartweekend, alle leerlingen vrij 

3 t/m 7 juni    Avondvierdaagse 

10 juni     Pinksterweekend, alle leerlingen vrij 

11 juni    Studiedag, alle leerlingen vrij 

12 juni    Schoolfotograaf 

13 juni    Vergadering medezeggenschapsraad 

26 juni    Doorstroomochtend 

27 juni    Musical groep 8 

28 juni    Verslagen mee groep 1 t/m 7 

 

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 


