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‘Op 8 oktober is  

de informatieavond  

‘andere schooltijden’ voor 

alle ouders en verzorgers. 

U komt toch ook! 

 

Team Montessorischool  

Haaksbergen 

 

ANDERE SCHOOLTIJDEN 

 

Maandag 8 oktober staat als het goed is al in uw agenda! 

Om 19.00 uur geven wij een informatieavond over ‘andere 

schooltijden’ voor ouders/verzorgers. Tijdens deze avond 

wordt u onder andere geïnformeerd over de mogelijkheden, 

ervaringen van andere scholen en wat er uit onderzoek 

bekend is. Na deze avond volgt een ouderraadpleging.  

Wij gaan er vanuit dat alle ouders/verzorgers aanwezig zijn. Mocht u onverhoopt  

verhinderd zijn dan graag uiterlijk donderdag 4 oktober per mail afmelden:  

info@montessorihb.nl.  

 

 

KIVA-MONITOR 

 

Op onze school vullen leerlingen twee keer per jaar (in oktober en april) een digitale 

vragenlijst in. Dit is de KiVa-monitor. De vragen gaan onder meer over welbevinden, 

sociale veiligheid, pesten en (vriendschaps)relaties in de klas. De leidsters krijgen een 

rapport van hun groep, inclusief sociogrammen. Met het groepsrapport krijgen zij een 

helder beeld van hun groep en individuele leerlingen, zodat zij hun handelen daarop 

kunnen aanpassen. Dit komt terug in het periodeplan ‘sociaal-emotionele ontwikke-

ling’. KiVa levert ook een rapport op schoolniveau aan. In dit schoolrapport worden de 

trends en ontwikkelingen op schoolniveau gepresenteerd. Dat levert goede informatie 

op, waarmee beleid kan worden ontwikkeld, getoetst en verbeterd.  

 

Leerlingmonitor: een wettelijke verplichting  

Scholen zijn wettelijk verplicht de sociale veiligheid onder leerlingen te monitoren 

door middel van een gevalideerde leerlingvragenlijst. Met de KiVa-monitor voldoen 

wij aan deze wettelijke verplichting. De Onderwijsinspectie heeft aangegeven zeer 

enthousiast te zijn over de KiVa-monitor.  
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) SCHOOLJAAR 2018-2019 

 

De MR heeft weer de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar gehad. We zijn tegenwoordig met vier leden: 

Esther Diepenmaat (voorzitter) en Patricia Lucas (secretaris) namens de ouders en Judith Vlaming en Karin Ossenkoppele namens 

de docenten. 

Zoals jullie weten, hebben we een informatiebord in de hal van de school (naast de groene TSO-brievenbus) en daar hangen we 

de laatste notulen op. 

 

Waar we mee bezig gaan dit jaar, is volgen van het jaarplan en wat daar allemaal bij komt kijken. Ook nemen we actief deel in de 

werkgroep t.a.v. het continurooster (andere schooltijden). De directeur, Barbara Keijzers, is er iedere vergadering bij om ons in te 

lichten en wij stellen ons positief-kritisch op. Verdere punten voor dit jaar zijn: de peuterspeelzaal, groene schoolplein, begroting 

en formatie (is jaarlijks terugkerend).   

 

Heb je vragen of zaken die ons aangaan, dan zijn wij bereikbaar via de mail: mr@montessorihb.nl 

 

Wij wensen iedereen een fijn schooljaar. 

KINDERBOEKENWEEK  

 

Het grootste kinderboekenfeest van Nederland staat voor de deur: de Kinderboekweek!  

Van 3 t/m 19 oktober is het op school één groot boekenfestijn. Het thema van dit jaar is Vriend-

schap: kom erbij! Vriendschap is een mooi én leuk onderwerp om in de klas mee te werken. Samen 

dansen, feest vieren, meedoen aan een wedstrijd: met je vriendjes beleef je avonturen en ontstaan 

mooie verhalen. Woensdag 3 oktober starten we met een gezamenlijke feestelijke opening in de 

hal. ‘Buurman en Buurman’ komen naar onze school; dat belooft een hilarische ochtend te worden… Verder zijn er in de groepen ver-

schillende activiteiten en lessen, waarin boeken en lezen onder de aandacht worden gebracht. Op vrijdag 19 oktober sluiten we de 

Kinderboekenweek af met een boekenmarkt. Meer hierover in het volgende mededelingenblad. 

 

 

HUIDIGE SCHOOLTIJDEN 

 

Onze huidige schooltijden staan in het informatieboekje dat u aan het begin van dit schooljaar ontving. Wij merken dat niet alle ou-

ders zich aan deze tijden houden. Wij verwachten de kinderen tussen 08.20-08.30 uur in de klas. Om 08.30 uur gaan de deuren dicht 

en beginnen de lessen (ook in groep 1/2!). Om 12.00 uur is het pauze en om 13.15 uur verwachten wij alle kinderen weer terug in de 

klas. Wilt u nog even bijpraten met andere ouders, dan verzoeken wij u dit buiten de school te doen. Het is onrustig voor kinderen als 

zij hun vader/moeder nog in de gang zien staan en kinderen die op de gang werken, kunnen zich moeilijk concentreren. De komende 

weken besteden we extra aandacht aan de start van de dag, alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

 

CADEAU VAN DE OVERBLIJFOUDERS 

 

De overblijfouders hebben een bijzonder cadeau aangeboden aan de school. Tijdens een teamuitje hebben zij vier mozaïeken gemaakt 

van de jaargetijden. Deze vier tegels hangen bij de themaboom naast de hoofdingang. Het eerste seizoen tijdens een nieuw schooljaar 

is de herfst; deze hangt vooraan. We sluiten het schooljaar af in de zomer; deze tegel hangt achteraan. We zijn heel blij met het ca-

deau en bedanken de overblijfouders langs deze weg nogmaals. Jullie mogen trots zijn op het resultaat. 



NIEUWS UIT GROEP 3/4 

 

Oudste en jongste 

Het schooljaar is alweer enige weken bezig. We zijn met veel enthousiasme in groep 3 

en 4 aan de slag gegaan. Het is voor de 3e-groepers wel even wennen. Hoe gaat het 

allemaal in de middenbouw? Je komt uit de kleutergroep, daar wist je alles en was je 

bovendien een van de oudste kinderen. In één keer ben je niet meer de oudste van de 

groep en weet je nog niet zo goed wat er van je verwacht wordt. Een werkje kiezen, ja 

dat weet je wel, maar wat kun je kiezen? En als je dan een werkje hebt, wat doe je er 

dan mee? Geleidelijk aan leer je hoe het gaat en wat je kunt gaan doen. De 4e-groepers  

weten dat al en die helpen je graag verder.  

 

Technisch lezen 

We zijn bezig met lezen, elke dag besteden we tijd aan 

technisch lezen. Het is belangrijk dat de kinderen veel 

lezen, leeskilometers maken. Want zoals met zo veel vaar-

digheden: oefening  baart kunst! Binnenkort gaat ook het 

lezen met de leesouders van start. Hiervoor hebben zich 

reeds enthousiaste ouders opgegeven, maar eigenlijk nog 

niet genoeg! Hebt u een uurtje in week over om kinderen 

te helpen hun leeskilometers te maken, geef u dan op bij de leidsters.  

In de klas doen we veel aan verschillende vormen van lezen. Duolezen, je leest samen 

met een ander kind. Voor-, koor-, doorlezen; eerst wordt de tekst voorgelezen door de 

juf,  je leest stil mee. Dan ga je samen hetzelfde stuk tekst hardop lezen. Tot slot lees je 

zelf het stuk tekst nog eens. Stillezen, je leest in een boek voor je zelf, de juf gaat rond 

en je leest de juf voor. Groep 3 oefent veel met analyseren en synthetiseren ( hakken en 

plakken). Dank zij het oefenen herkennen de kinderen steeds vlotter het letterbeeld/

woordbeeld en beginnen ze echt te lezen. Groep 4 leest verder in niveau boeken en 

daar wordt veel op interpunctie, intonatie en leestempo gelet.  

 

Tennisballen 

Onlangs bracht de juf tennisballen mee naar school. Voor elk 

kind één. Op elke tennisbal stond een cijfer. 0 tot en met 10. 

We deden het spel: ‘De vriendjes van 10’. In het speellokaal 

lagen 9 hoepels, de ballen rolden door het lokaal en op het 

startsein van de juf mochten de kinderen een  bal gaan pakken. 

De opdracht was om zo snel mogelijk je vriendje van 10 op te 

zoeken en in de hoepel te gaan zitten.  

Een speelse oefening om te leren memoriseren dat 2 en 8 bij elkaar horen om 10 te 

maken, 4 en 6, 3 en 7 enzovoort. 

 

 

VERANDERINGEN IN DE AGENDA VAN GROEP 7/8 

 

De Halt-les voor groep 7/8 is, om organisatorische redenen, verplaatst naar woensdag 

14 november 2018. 

Het voetbaltoernooi is verplaatst van woensdag 10 oktober 2018 naar woensdag 3 april 

2019. In verband met de werkzaamheden voor het nieuwe kunstgrasveld bij de Bon 

Boys, heeft de organisatie van het toernooi besloten om het toernooi te verplaatsen en 

gebruik te maken van de reservedatum. 

 

 



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 oktober 

 

2 oktober    Oudercommissievergadering 

3 oktober    Start Kinderboekenweek 

5 oktober    Dag van de leraar 

8 oktober    Informatieavond ‘andere schooltijden’, 19.00 uur 

10 oktober (vervalt) Voetbaltoernooi verplaatst naar 3 april 2019! 

15 oktober    Informatieavond groep 8 voortgezet onderwijs 

19 oktober    Afsluiting kinderboekenweek 

22-26 oktober  Herfstvakantie 

 

De jaarkalender staat op onze website en op de SchoolApp. 


