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FORMATIE 

 

De formatie van komend schooljaar is rond. Volgende week wordt de formatie bespro-

ken tijdens de vergadering van de Medezeggenschapsraad (MR). Na instemming van de 

MR kunnen we de formatie aan u communiceren. 

 

 

SUBSIDIE GROEN SCHOOLPLEIN 

 

Het is gelukt! We ontvangen de aangevraagde subsidie van de Provincie Overijssel voor 

de vergroening van ons schoolplein. Hier zijn wij heel blij mee. Dankzij deze bijdrage en 

onze eigen financiering kunnen we aan de slag. In de volgende nieuwsbrief volgt meer 

informatie over de stappen die we de komende periode gaan nemen om het plein zo 

snel mogelijk groen te krijgen. 

 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 

 

Woensdag 12 juni komt de schoolfotograaf langs voor de jaarlijkse groepsfoto’s. Op 

onze school is het gebruikelijk dat de fotograaf aan het eind van het schooljaar komt. 

Volgend schooljaar willen we graag aan het begin van het schooljaar van iedere groep 

een nieuwe foto laten maken en van alle leerlingen een portretfoto die we kunnen 

gebruiken bij onder andere het sociogram van KiVa. De foto’s worden alleen voor inter-

ne doeleinden gebruikt en niet gedeeld met derden. De fotograaf komt daarom op 

dinsdag 3 september weer. Hij maakt portret- en groepsfoto’s.  

Alle ouders/verzorgers beslissen zelf of ze de foto’s van hun kind(eren) kopen bij de 

fotograaf. De oudercommissie is aanwezig op 12 juni en begeleidt de fotograaf gedu-

rende de ochtend. Voor vragen kunt u terecht bij oudercommissielid Koen Piepers. 

Let op: De fotograaf komt dus niet aan het eind van schooljaar 2019-2020.  

 

 

INHOUD 

• Formatie 

• Subsidie groen schoolplein 

• Schoolfotograaf 

• Nieuws uit de Peuterspeelzaal 

• Juffendag 

• Avond4daagse 

• Kalender juni 

“We krijgen subsidie van de 

Provincie Overijssel voor ons 

groene schoolplein!” 

 

Team Montessorischool  

Haaksbergen 

Juffendag 2019 



NIEUWS UIT DE PEUTERSPEELZAAL 
 

Sinds de meivakantie werkt Ilse bij ons op de Montessori Peuterspeelzaal. Zij is 

pedagogisch medewerkster van Bloesem Kinderopvang. Misschien heeft u haar al 

eens ontmoet? Zo niet, kom dan gerust kennis met haar maken op een dinsdag- of  

donderdagochtend. U kunt altijd binnenlopen. 

 

Een kloddertje hier en een stipje daar 

De peuters zijn druk bezig met een geheime missie, want binnenkort is het weer 

vaderdag. Spannend! 

Ook het zonnetje schijnt de laatste weken al fijn. We gaan veel naar buiten en 

kunnen dan lekkere zandtaarten bakken, maar ook chocolade-ijs staat op de  

menukaart. Kortom we maken veel plezier. 

 

Inloopochtenden 

Dinsdag 18 en donderdag 20 juni zijn er inloopochtenden bij de Peuterspeelzaal. 

Nieuwe ouders zijn welkom tussen 09.00 en 12.00 uur. Kent u ouders met kin-

deren in de leeftijd van 0-4 jaar. Wilt u hen dan attenderen op deze ochtenden? 

Alvast bedankt! 

 

 

 

JUFFENDAG 

 

De juffendag was erg gezellig. We kijken terug op een geslaagde ochtend. Alle 

juffen die aanwezig waren zijn in het zonnetje gezet. Dankjewel kinderen en  

ouders! Er staan een heleboel vrolijke foto’s op de website.  

Het geld dat is ingezameld door de oudercommissie gebruiken we voor het groene 

schoolplein. Er is ongeveer € 125,- opgehaald. Alle groepen hebben van dit geld al 

tuingereedschap gekregen. Dit kunnen we straks goed gebruiken in onze moes-

tuintjes. De rest van het geld kunnen we besteden aan een insectenhotel.  

 

 

AVOND4DAAGSE 

  

De Avond4daagse is begonnen en duurt nog tot en met vrijdag 7 juni. Ook enkele 

leerlingen van de onderbouw lopen mee. Daar zijn we natuurlijk heel trots op!  

Het schoolshirtje dat is uitgedeeld bij de inschrijving kunt u na afloop wassen en 

weer inleveren, op woensdag 12 juni, bij de oudercommissie of de leerkracht van 

uw kind. Bij vragen kunt u zich wenden tot de oudercommissieleden Anne Liem of 

Pieter van Deursen.  

 

 



Kalender juni 

 

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 


