
MEDEDELINGENBLAD 
Montessorischool Haaksbergen Nr. 9 - januari 2020 

WE ZIJN DEZE WEEK WEER GOED GESTART. WIJ WENSEN IEDEREEN EEN MOOI NIEUW 

JAAR VOL PLEZIER EN LEERZAME MOMENTEN. HET BESTUUR NODIGT U UIT VOOR DE 

LAATSTE ALGEMENE LEDENVERGADERING. 

 

Namens het bestuur nodig ik alle leden (ouders/verzorgers) voor de laatste keer uit voor 

de Algemene Ledenvergadering van Montessorischool Haaksbergen. Deze is gepland op: 

dinsdag 14 januari 2020, aanvang 19.00 uur. 

  

AGENDA 

Opening en vaststellen agenda 

Notulen vorige ALV 

Terugblik 2019 

 Financiën:  

 - Montessorischool 

 - Ouderbijdrage 

 Voorgenomen besluit bestuur en instemming ALV 

Doorkijk 2020 

 Stichting en bestuur 

 Schoolplein 

 Onderwijs & kwaliteit 

Toezichthouders 

MR 

W.v.t.t.k. 

Afsluiting (uiterlijk) 20.00 uur 

  

NIEUWJAARSBORREL 

Aansluitend aan de ALV (rond 20.00 uur) nodigen wij iedereen uit voor de  

nieuwjaarsborrel! 
   

Met vriendelijke groet, 

 

Gert-Jan Klanderman 

Voorzitter bestuur Vereniging voor Algemeen Bijzonder Montessorionderwijs Haaksbergen 

 

Sinterklaas- en kerstfeest op Montessorischool Haaksbergen 

INHOUD 

• Algemene Leden-

vergadering 

• Afscheid 

• Formatie 

• Open Huis 

• Vrijwilligersdag Groen 

Schoolplein 

• Foto’s sinterklaas- en 

kerstfeest 

• Kalender januari 

‘Dinsdag 14 januari  

is de laatste Algemene  

Ledenvergadering.  

U bent van harte  

uitgenodigd.’ 

 

Bestuur 

Montessorischool  

Haaksbergen 



 AFSCHEID  

  

Woensdag 15 januari nemen we afscheid van Stèphanie Weeink, leerkracht van groep 3/4. In de ochtend is er een programma in de 

klas en in de hal van de school voor en door de kinderen. Vanaf 13.30 uur tot ongeveer 14.30 uur zijn ouders welkom op school om 

persoonlijk afscheid te nemen. We nodigen u hierbij van harte uit. 

 

 

 

FORMATIE 

 

Stephanie Hazejager begint komende donderdag in groep 3/4. Zij werkt vanaf 9 januari iedere donderdag en vrijdag in deze groep. 

Liza is deze week donderdag en vrijdag voor haar montessoristudie op scholenbezoek. Stèphanie Weeink werkt die dagen in groep 

7/8. Ouders en kinderen van groep 7/8 zijn geïnformeerd. 

 

 

OPEN HUIS 

 

Vrijdag 7 februari en woensdag 19 februari (ipv dinsdag 4 februari) hebben wij 

ons jaarlijkse Open Huis. Tussen 09.00 en 14.00 uur zijn alle ouders met kinderen 

van 0 t/m 11 jaar welkom om onze school te bekijken. Heeft u buren, vrienden, 

kennissen, familieleden met kinderen in deze leeftijd? Wilt u ze dan namens ons 

uitnodigen voor het Open Huis? Meer informatie kunt u vinden op onze website 

en op Facebook kunt u een link delen van onze pagina. 

De oudercommissie is op zoek naar ouders die willen helpen tijdens deze twee 

dagen. Aanmelden kan bij de leerkracht. 

 

 

VRIJWILLIGERSDAG GROEN SCHOOLPLEIN 

 

In de week van de voorjaarsvakantie starten de tuinmannen van de Tuinen van Geerdink met het groener maken van ons school-

plein. Zaterdag 7 maart willen we graag met ouders, verzorgers, kinderen, collega’s, opa’s, oma’s, enz. aan de slag. Noteert u deze 

datum vast in uw agenda? Meer informatie volgt later. 

 

 

Foto’s sinterklaas- en kerstfeest 
 

In dit Mededelingenblad een kleine impressie van de foto’s van het sinterklaas- en kerstfeest. Op onze website kunt u de overige 

foto’s zien. U heeft hiervoor een inlogcode ontvangen. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, dan kunt u deze opvragen bij de leer-

kracht van uw kind(eren). 



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 

Kalender januari 

 

14 januari    Algemene Ledenvergadering, aanvang 19.00 uur 

15 januari    Afscheid Stèphanie Weeink, 13.30-14.30 uur 

16 januari     Vergadering medezeggenschapsraad 

23 januari    Technieklokaal groep 7/8 

27 januari    Basketbaltoernooi groep 7/8 

 

Overige data: 

7 februari    Open Huis, van 09.00 tot 14.00 uur 

19 februari    Open Huis, van 09.00 tot 14.00 uur 

7 maart    Vrijwilligersdag Groen Schoolplein 

 

De jaarkalender staat op onze website. 


