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CARNAVAL OP SCHOOL 

 

 

Vrijdag 21 februari vieren wij carnaval op school. Voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 is 

er een mooi programma bedacht voor deze dag.  

De kinderen mogen verkleed naar school komen en starten tussen 08.20 en 08.30 uur in 

hun eigen groep. Daarna zijn er verschillende workshops (zoals dans, muziek, sport, media, 

drama), gegeven door leerkrachten, ouders en zelfs een oom.  

Aan het eind van de dag hebben we een maandviering met optredens voor en door de 

kinderen. De kinderen laten aan elkaar zien wat ze hebben geleerd tijdens de workshops.  

De oudercommissie regelt het drinken en een hapje voor in de kleine pauze. Tijdens de 

lunchpauze eten en drinken de kinderen hun zelf meegebrachte lunch. De kinderen zijn 

gewoon om 14.15 uur uit.  

Wij verheugen ons op een gezellige dag. 

 

OPEN HUIS 

 

Vrijdag 7 februari (de eerste dag van het Open Huis) was een geslaagde dag.  

Samen met de kindercommissie, ouders, overige kinderen en leerkrachten hebben we 

geïnteresseerde ouders en kinderen verwelkomd. De opkomst was goed en de ouders en 

kinderen waren erg enthousiast over onze mooie school. 

 

Woensdag 19 februari houden we nogmaals 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. Ook de 

Montessori Peuterspeelzaal is op deze dag open voor geïnteresseerden. 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. 

 

 

Open Huis 
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Nieuws uit groep 3/4 

ERFGOEDPROJECT 

Op dit moment zijn wij aan het werk met een erfgoedproject. Dit is een project 

waarvoor je je kunt inschrijven bij de Commissie Culturele Vorming Haaksbergen. 

Voor elke jaargroep is er een project dat past bij de ontwikkeling van de kin-

deren. Deze commissie organiseert ook de voorstellingen in Theater De Kappen. 

 

Het project waar wij aan mee doen heet Waardevol waardeloos.  In dit project 

onderzoeken de kinderen de begrippen oud en nieuw en waardevol en waarde-

loos. Wanneer is iets oud en gooi je het weg? Wanneer is iets oud en bewaar je 

het? Wat bewaar je? Waarom bewaar je? En het belangrijkste: wanneer krijgt 

een voorwerp waarde? 

Veel leerlingen bewaren en sparen. Ze bewaren spulletjes in hun zak, in hun  

lades op school of naast hun bed. Voetbalplaatjes, poppetjes, knikkers of ste-

nen.  Waarom wil je bepaalde dingen juist zo graag hebben? 

 

In de klas staan drie koffers. In die koffers zitten spullen uit het dagelijks leven 

van vroeger; ze gaan onder andere over koken en eten in de jaren vijftig en was-

sen in de jaren dertig. We hebben de spullen uit de koffers gehaald en bekeken.  

 

KOSMISCHE LES 

In de kosmische les en tijdens het begrijpend luisteren hebben we geluisterd 

naar de verhalen over hoe vroeger, de oma van de oma van mijn oma dingen 

deed. Hierin leerden de kinderen dat vroeger de mensen niet zo maar water uit 

de  kraan konden drinken. Gewoon omdat het niet schoon genoeg was. Men 

dronk vooral in de steden meer bier. Nieuwtjes werden verteld bij de pomp in 

het dorp als je water ging halen. Geen WhatsApp, geen Facebook en geen  

internet. Vroeger zag je mensen op schilderijen prachtig geportretteerd, maar 

niemand lacht zijn tanden bloot. Deze mensen hadden vaak gaten in hun gebit  

en wilden dat niet laten zien. Dat kwam omdat de oma van mijn oma van mijn 

oma niet naar de tandarts ging, die waren er gewoon niet. Als je kiespijn had,  

kon de kapper of de loodgieter je zere kies trekken. Dat gebeurde wel zonder 

verdoving! 

 

BETROKKENHEID 

De kinderen zijn zeer betrokken bij dit alles. Ze brengen spullen mee naar school 

om te laten zien. Zo kregen we in de klas een echte kroontjespen! Maar ook een 

prachtig Delfts blauw dienblaadje en een speciaal bij elkaar gebonden bosje riet 

om het dak te dekken.  

Volgende week komt mevrouw Van de Werf van het museum Sfeer van Weleer 

in Rekken bij ons in de klas om ons nog meer uit te leggen. Al met al een mooie 

beleving over vroeger! 



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 februari/maart 

 

19 februari    Open Huis, tussen 09.00-14.00 uur  

21 februari    Carnaval 

24-28 februari  Voorjaarsvakantie 

6 maart    Verslagen mee 

7 maart    Vrijwilligersdag Groen Schoolplein 

9-13 maart    Tien-minutengesprekken 

10 maart    Juffendag 

23 maart    Studiedag, alle leerlingen vrij 

24 maart    Oudercommissievergadering 

26 maart    Medezeggenschapsraadvergadering 

 

De jaarkalender staat op onze website. 


