
MEDEDELINGENBLAD 
Montessorischool Haaksbergen Nr. 1 - augustus 2018 

Welkom (terug) op school! 
 
Fijn om iedereen weer te zien, ook tijdens de gezellige koffieochtend van vandaag. 
 
We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en kijken uit naar een vrolijk, 
inspirerend en leerzaam schooljaar. 
 
Dit is het eerste Mededelingenblad van schooljaar 2018-2019. Met deze nieuwsbrief 
brengen wij u op de hoogte van praktische, onderwijskundige en personele zaken. 
Praktische informatie over de school kunt u ook terugvinden in het informatieboekje. 
Hierin staan tevens de belangrijke data van dit schooljaar. Het informatieboekje ont-
vangt u vandaag per mail en kunt u terugvinden op de website van onze school.  
 
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Soms heb ik een afspraak  
buiten de deur. 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 
per telefoon: 053-5724076. 
 
Informatieavond voor ouders/verzorgers 
Wij nodigen alle ouders/verzorgers uit om op donderdag 6 september aanwezig te zijn 
tijdens de informatieavond. Tijdens deze avond krijgt u belangrijke informatie over de 
groep van uw kind, over activiteiten op school en over de onderwijsinhoud. 
 
Programma: 

19.00-19.45 uur informatie in de groep: groep 3/4 en groep 7/8 

19.45-20.00 uur koffie en thee 

20.00-20.15 uur algemeen gedeelte in de hal 

20.15-21.00 uur informatie in de groep: groep 1/2 en groep 5/6  

 

Graag tot ziens bij de informatieavond! 

 
Wij gaan er een mooi schooljaar van maken voor alle leerlingen van onze school. 
Tot ziens in de school of op het plein. 
 
Vriendelijke groet, 
Namens het team van Montessorischool Haaksbergen, 
Barbara Keijzers 

We zijn weer begonnen! 
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LEERLINGENKAART 

 

Tijdens de informatieavond, donderdag 6 september, vragen wij u om de leerling-

gegevens van uw kind te controleren. Zijn er wijzigingen dan kunt u dit op het 

aanwezige formulier aangeven en achterlaten bij de leerkracht. Zijn er geen cor-

recties/wijzigingen dan hoeft u niets te doen. 

 

 

OUDERHULPLIJST 

 

Deze week ontvangt u de ouderhulplijst per mail. Op deze lijst staan allerlei activi-

teiten waarmee u ons kunt helpen. U kunt zelf aangeven wat u voor school wilt 

doen. Wij zijn blij met alle extra handen.   

Dit formulier graag uiterlijk vrijdag 7 september inleveren.  

INFORMATIEBOEKJE EN JAARKALENDER 

 

Vandaag ontvangt u bij dit Mededelingenblad ook 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.  

De jaarkalender staat ook op de SchoolApp. Heeft u deze al geïnstalleerd op uw smartphone? 

Met de gratis BasisOnline SchoolApp bent u direct op de hoogte van de actualiteiten op school. Download de app, vul de link naar de 

BasisOnline schoolwebsite van onze school in en u heeft snel en overzichtelijk de actuele nieuwsberichten, de schoolkalender, een link 

naar de website en de belangrijkste schoolinfo op uw smartphone! De SchoolApp is beschikbaar voor Android, iOS en Windows. 

 

 

SCHOOLPLEIN EN SCHOOL 

 

Het schoolplein ziet er netjes uit. Een tuinman heeft de heggen gesnoeid, het zandbakzand vervangen en het onkruid zoveel mogelijk 

weggehaald. Juf Judith heeft vorige week alle blaadjes van het plein geblazen. Er is een nieuw spandoek gekomen en ook een nieuwe 

vlag. Dit schooljaar gaan we samen met de kindercommissie verder aan de slag om het schoolplein groener en aantrekkelijker te ma-

ken. Meer hierover later dit schooljaar. 

Ook de school is van binnen goed aangepakt. Er is een opruimdag geweest, waarbij alle kapotte en verouderde spullen zijn wegge-

gooid. Het magazijn is opnieuw ingericht, de klassen zijn gezellig gemaakt, net als de hal en gangen. Ook de schoonmaakploeg heeft 

ons geholpen. De ramen zijn gewassen, de vloeren in de was gezet en Chantal heeft alles nog eens extra schoongemaakt. 

Bij de onderbouw zijn nieuwe toiletdeurtjes geplaatst en het dak van de school is gedeeltelijk vernieuwd, zodat we geen lekkages 

meer hebben. 

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 

De gevonden voorwerpenbak zit vol met spullen die kinderen zijn vergeten op school. Deze week leggen we de spullen op de blauwe 

banken in de hal. U kunt hier langslopen en meenemen wat van u is. Eind van de week lopen de leerkrachten nog één keer langs de 

spullen met alle kinderen. De spullen die daarna niet zijn meegenomen gaan naar de kringloop. 

 

 

BUITENSPEELGOED 

 

Deze week of begin volgende week wordt nieuw buitenspeelgoed geleverd, maar vandaag kregen we ook al  

een aantal nieuwe ballen van een ouder, wat een verrassing. Heel erg bedankt! 



Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 

Contact  

Montessorischool Haaksbergen 

Weertseriet 19 

7481 BC  Haaksbergen 

 

Telefoon: 053-5724076 

E-mail: directie@montessorihb.nl  

 

Postadres: 

Postbus 30 

7480 AA  Haaksbergen 

 

Website: 

www.montessorihb.nl 

Kalender september 

 

6 september    Informatieavond voor ouders/verzorgers 

7 september    Open monumentendag groep 7/8  

12 september   Studiedag, alle leerlingen vrij 

17 september   Start ‘Zien en Doen’ voor groep 6 

21 september   Fietscontrole voor groep 3 t/m 8 (meer info in MB 2) 

24 september   Voorstelling groep 3/4 

27 september   Halt voor groep 7/8 

27 of 28 september Voorstelling groep 1/2 

 

De jaarkalender staat op onze website en op de SchoolApp. 

OPROEP: 

 

Welke ouder wil meedenken en -praten over de eventuele invoering van een continu-

rooster? Vorig schooljaar zijn we gestart met een werkgroep en het is fijn als hier nog 

een ouder bij aansluit. De werkgroep bestaat uit een ouder van de MR, een leerkracht, 

de TSO-coördinator en de directeur. Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden door 

een mail te sturen naar: info@montessorihb.nl. Graag onder vermelding van continu-

rooster. 


