
MEDEDELINGENBLAD 
Montessorischool Haaksbergen Nr. 1 - augustus 2020 

Welkom (terug) op school!  

We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. We kijken uit naar een leerzaam, 

vrolijk, uitdagend en uiteraard gezond schooljaar.  

Fijn om alle kinderen aanstaande maandag weer te zien en spreken. We gaan een  

mooie start van het nieuwe schooljaar maken. Helaas niet zoals we zijn gewend; met een 

gezellige koffieochtend voor ouders met de mogelijkheid om bij te praten en vakantie-

herinneringen met elkaar te delen. Ook helaas zonder ouders in de groepen, ook als uw 

kind dit schooljaar naar een nieuwe groep gaat. 

Maar wel met mooi ingerichte (nieuwe) klaslokalen. Want er is een aantal dingen       

veranderd. Aangezien u dit (nog niet) met eigen ogen kunt zien, neem ik u verderop in  

dit Mededelingenblad, op papier, mee door de school. 

De coronamaatregelen zijn nog steeds van toepassing. Zoals u heeft meegekregen in de 

nieuwberichten, is het aantal besmettingen helaas weer gestegen. Dit zorgt ervoor dat 

we voorzichtig zijn en blijven en de gezondheid van iedereen voorop staat. 

Afspraken 

• Alle leerlingen gaan volledig naar school (thuisquarantaine geldt niet voor kinderen 

van 4 t/m 12 jaar) mits geen gezondheidsklachten (zie bijlage 1. Rijksoverheid). 

• Ouders mogen, tot nader bericht, niet op het schoolplein of in de school komen. 

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

• Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden in het 

schoolgebouw, op het schoolplein en buiten het schoolhek.  

• Leerlingen en medewerkers wassen vaak hun handen.  

• Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

 

De kinderen van groep 1/2 worden afgezet (door één volwassene) bij de ingang aan de 

zijkant van de school en gaan via de zij-ingang naar binnen (zie bijlage 2. Plattegrond).   

De leerkrachten van groep 1/2, Karin en Karin, vangen de kinderen hier op. Fietsjes    

kunnen bij het hek worden gezet. 

We gaan weer beginnen! 
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De kinderen van groep 3 t/m 8 komen via het hek bij de hoofdingang het school-

plein op. Fietsen worden in de fietsenstalling gezet. Kinderen komen zoveel moge-

lijk zelfstandig naar school.  

Kinderen die gebracht worden (door één volwassene), nemen afscheid buiten het 

schoolhek. Dit kan op de aangegeven plek op de plattegrond (zie bijlage 2. Platte-

grond). 

De kinderen van groep 3 t/m 6 gaan naar binnen via de deur van de hoofdingang. 

Stephanie en Judith vangen de kinderen van groep 3/4 op het schoolplein op.   

Kinderen van groep 7 en 8 gaan via de deur bij het klaslokaal van groep 7/8 naar 

binnen.  

 

Bij het naar huis gaan gelden dezelfde afspraken. Wordt uw kind opgehaald? Dan 

door maximaal één volwassene, die wacht op de afgesproken plek. 

 

Ventilatie 

Het ventilatiesysteem in onze school is op orde. We gebruiken geen ventilatoren in 

de lokalen. De ramen en deuren in de lokalen, het speellokaal en de algemene 

ruimtes zetten we (regelmatig) open, opdat er frisse lucht naar binnen komt. Als de 

temperatuur weer naar beneden gaat, is het goed om uw kind een extra vestje/trui 

mee te geven voor in de klas. We meten de luchtwaarden regelmatig in de klassen. 

Hiervoor hebben we een signaleringsapparaatje dat de CO2-waarden meet. We 

kunnen zien of voldoende wordt geventileerd. Zo nodig nemen we maatregelen. 

 

Binnen- en buitenschoenen 

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 nemen sloffen of schoenen mee voor in de school. 

Buiten op het schoolplein kunnen ze laarzen aan of oude(re) schoenen die vies 

mogen worden. Heeft uw kind zooltjes of zijn er andere bijzonderheden waar we 

rekening mee moeten houden, neem dan contact op met de leerkracht van uw 

kind.  

Tip: Scapino verkoopt gymschoentjes met klittenband of elastiek die makkelijk aan- 

en uit te trekken zijn (nu tweede artikel 50% korting  ). 

 

Informatieboekje en jaarkalender 

Volgende week ontvangt u het informatieboekje met hierin de jaarkalender. Een 

aantal data in de jaarkalender is onder voorbehoud. Wijzigingen communiceren we 

via het Mededelingenblad en de website. Het informatieboekje is ook terug te 

vinden op onze website. Dit schooljaar gaan we gebruik maken van de Parro-app 

van ParnasSys. Een aantal van u heeft deze app inmiddels al geïnstalleerd. Meer 

informatie hierover ontvangt u van de leerkracht van uw kind. 

 

Ouderhulplijst 

Volgende week ontvangt u de ouderhulplijst per mail. Op deze lijst staan uiteenlo-

pende activiteiten waarmee u ons kunt helpen.  

U kunt zelf aangeven wat u voor school wilt doen. Wij zijn blij met alle extra han-

den. Dit formulier graag uiterlijk vrijdag 4 september meegeven aan uw kind of per 

mail sturen naar info@montessorihb.nl.   

 

Informatieavond voor ouders/verzorgers  

Wij nodigen alle ouders/verzorgers uit om woensdag 9 september aanwezig te zijn 

tijdens de informatieavond. Niet fysiek op school, maar via een verbinding met MS 

Teams. U kunt hiervoor het account van uw kind gebruiken. De leerkracht infor-

 

• Groep 7/8 

 

• Groep 5/6 

Lees verder op de volgende bladzijde. 



WAT IS ER ANDERS... 

 

• Karin en Karin geven dit schooljaar les in groep 1/2. De inrichting van de klas 

is veranderd en ook de gang bij de kleuters is wat aangepast. Er is meer ruim-

te om in het zicht van de groep te spelen en er kan nog beter samengewerkt 

worden met groep 3/4. 

• Dit komt doordat groep 3/4 naar het lokaal van groep 5/6 is verhuisd. Stepha-

nie en Judith hebben dit lokaal opnieuw ingericht met de spullen en materia-

len van groep 3/4. Het is een fijne plek geworden, waar rustig en zelfstandig 

kan worden gewerkt aan een tafel of op een kleedje. Ook kun je fijn samen-

werken of een groepslesje krijgen aan de instructietafel bij het digibord 

(nieuw voor groep 3/4!). De voorbereide omgeving, met overzichtelijk inge-

richte kasten en plantjes in de vensterbank is klaar voor de kinderen. 

• In het lokaal daarnaast zit vanaf dit schooljaar groep 5/6. Esther heeft hard 

gewerkt om het klaslokaal overzichtelijk in te richten. Er is een nieuw digibord 

gekomen in het lokaal. De kasten zijn opnieuw ingedeeld, waardoor kinderen 

ook hier   meteen aan de slag kunnen. Er hangen planten voor de ramen en 

het kosmisch onderwijs is goed zichtbaar. Een fijne plek voor de kinderen van 

groep 5/6 om er samen met Esther een leerzaam en gezellig jaar van te ma-

ken. 

• Groep 7/8 heeft voor de zomervakantie al een andere inrichting gekregen. 

Liza was hier zo tevreden mee, dat de indeling hetzelfde is gebleven. Het 

• Groep 5/6 

• Groep 3/4 

• Groep 1/2 

meert u op een later moment over het hoe en wat. Tijdens deze avond krijgt u be-

langrijke informatie over de groep van uw kind, over activiteiten op school en over 

de onderwijsinhoud. Aan het eind van de presentatie is er ruimte om vragen te 

stellen. 

 

Programma:  

19.00-19.45 uur  informatie voor ouders met een kind in groep 3/4 of groep 7/8  

20.00-20.45 uur  informatie voor ouders met een kind in groep 1/2 of groep 5/6  

 

 

Werkdagen 

De werkdagen van de leerkrachten kunt u terugvinden op onze website en in het 

informatieboekje. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Wilt u iets 

met mij delen of aan mij vragen, dan kunt u altijd een afspraak maken. U kunt mij 

bereiken op het mailadres: directie@montessorihb.nl of op maandag, dinsdag en 

donderdag per telefoon: 053-5724076.  

 

Tot ziens bij het schoolhek! 

 

Vriendelijke groet mede namens het team van Montessorischool Haaksbergen,  

Barbara Keijzers  

Lees verder op de volgende bladzijde. 



Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  
 

Montessorischool Haaksbergen 
Weertseriet 19 
7481 BC  Haaksbergen 
 
Telefoon 
053 572 40 76 
 
E-mail  
info@montessorihb.nl  
 
Website 
www.montessorihb.nl 
 
Facebook 
montessorihaaksbergen 
 
Instagram 
montessorischoolhaaksbergen 

Kalender augustus/september 

 
26 augustus     Mad Science, groep 3 t/m 8  (zie bijlage 3) 

8 september     Schoolfotograaf 

9 september     Informatieavond ouders groep 1 t/m 8 

14 september    Haltles voor groep 7/8 

14 september    Vergadering oudercommissie 

28 september    Studiedag, alle leerlingen vrij 

30 september    Opening Kinderboekenweek 

extra lokaal van groep 7/8 is wel anders ingericht. Er staan nu mooie witte ta-

fels (die uit de gang bij de kleuters komen) waaraan de kinderen zelfstandig 

kunnen werken. Met een laptop of met een schrift en boek. De ruimte ziet er 

fris en rustig uit, met ook hier lekker veel plantjes. De montessorimaterialen zijn 

weer uitgezocht en schoongemaakt en staan te wachten in de kasten. Ook Liza 

kijkt ernaar uit om de kinderen weer te zien en samen met hen aan de doelen 

te werken van periode 1. 

• De teamruimte is anders ingericht. Hier is een werkplek gekomen voor Elsbeth, 

onze nieuwe collega. Zij verzorgt vanaf dit schooljaar, twee dagdelen per week, 

de administratie voor onze school. In het volgende Mededelingenblad stelt zij 

zich aan u voor. We wensen Eslbeth een fijne tijd op onze school. Welkom in 

het team! 

 

We willen langs deze weg Jos, de man van Judith, heel erg bedanken voor al zijn hulp 

bij het inrichten van de lokalen! En ook bedanken we Hugo, de vader van Willem, die 

al voor de zomervakantie het nodige in orde heeft gemaakt, zodat wij meteen aan 

de slag konden afgelopen week. 

 

 

 

MAD SCIENCE 

 

Woensdag hebben we een spectaculaire opening van het schooljaar voor de kin-

deren van groep 3 t/m 8. Er komen twee professoren van Mad Science naar onze 

school die een spetterende show verzorgen met het thema ‘Krachten van Lucht’. 

 


