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OUDERRAADPLEGING ANDERE SCHOOLTIJDEN
U heeft vorige week een mail ontvangen met een link naar de vragenlijst van de ouderraadpleging. Veel ouders hebben de vragenlijst inmiddels ingevuld, waarvoor onze
dank. Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld dan verzoeken wij u vriendelijk

“Tevredenheidsenquêtes
zijn een waardevol
instrument voor onze

om dit voor vrijdag 16 november te doen. U mening is belangrijk voor de besluitvorming. Alvast bedankt voor het invullen.

TEVREDENHEIDSENQUÊTE

school.
Uw input is belangrijk!”
Team Montessorischool
Haaksbergen

Deze week ontvangt u een mail van ons met het verzoek om de Oudertevredenheidsenquête in te vullen. In de mail staat een link naar een unieke inlogpagina. Per huisadres kunt u de vragenlijst één keer invullen. Graag invullen voor 30 november 2018.
De vragenlijst blijft openstaan, totdat alle ouders/verzorgers de lijst hebben ingevuld.
We zijn wettelijk verplicht om deze vragen aan u te stellen, maar vinden het vooral ook
zelf belangrijk om uw input te krijgen. Uw antwoorden gebruiken wij bij de vaststelling
van ons strategisch beleidsplan voor de komende jaren.

STUDIEDAG
Maandag 19 november hebben wij studiedag. Tijdens deze dag zijn alle leerlingen vrij.
Op school zijn wij dan met het gehele team bezig met scholing rondom het thema technisch leesonderwijs. Onderwerpen die aan bod komen, zijn het lezen, de spelling en het
dyslexieprotocol.
Verder wordt het team nader geïnformeerd over ‘andere schooltijden’. De mogelijkheden, de consequenties en het effect voor kinderen en leerkrachten. Na deze informatie
krijgen de leerkrachten een vragenlijst om in te vullen. De input die we van het team
krijgen, nemen we mee in het volgende overleg met de werkgroep.
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Kinderboekenmarkt groot succes!

KINDERCOMMISSIE
Vorige week vrijdag was de ontwerpster van ons nieuwe schoolplein bij ons op school. We hebben met haar gesproken en haar
verteld wat wij belangrijk vinden voor een schoolplein. We mochten vertellen wat we nu fijn vinden aan het plein en wat niet.
Welke spullen moeten blijven en welke weg mogen van ons. We waren het niet altijd met elkaar eens, maar allemaal willen we
graag dat er een gezamenlijk plein komt dat leuk is voor alle kinderen van onze school. We willen bijvoorbeeld een klimrek dat
leuk is voor kinderen van twaalf jaar, maar ook veilig is voor kinderen van vier jaar. Best wel een moeilijke opgave voor de ontwerpster, maar we denken wel dat ze iets kan verzinnen dat bij ons past.
Onze ideeën: met natuur voel je je vrijer, ga je je minder vervelen, word je creatiever. Leeftijden door elkaar is leuker dan gescheiden. Het moet veilig zijn. De hekken zijn niet fijn en soms gevaarlijk. Struiken ertegen. Voetbal niet bij duikelrek, want gevaar van
ballen tegen je hoofd. Groene plek op het plein wordt veel gebruikt en is leuk.
Pakkertje spelen, verstoppen. Moet veel groter worden. Zandbak moet blijven,
met een keukentje erin. Dat is leuk. Bij de zandbak een waterpomp. Dan kun je
spelen met zand en water. De olifantpaal op het plein mag weg. De paal zou
hergebruikt kunnen worden als buis om water doorheen te laten stromen. Er
komen vaker eekhoorntjes op ons plein, die moeten blijven. Ook voor andere
diertjes moet het plein leuk zijn, bijvoorbeeld een insectenhotel. Conclusie:
meer natuur en groter klimrek voor alle kinderen (en voor de eekhoorntjes!).

GROEN SCHOOLPLEIN
Vorig schooljaar deden wij mee met de prijsvraag ‘Groen, Groener, Groenst’ van de Provincie Overijssel. We hebben namelijk plannen
om ons schoolplein flink aan te pakken. Samen met de kindercommissie hebben we een ‘expeditie’ gehouden naar Deventer om een
aantal pleinen te bekijken. Groep 7/8 heeft een aantal ontwerpen gemaakt met goede ideeën voor het nieuwe plein. Op dit moment
werken we met de werkgroep en een tuinarchitect aan het eerste ontwerp van het plein.
De prijsvraag hebben we vorig schooljaar helaas niet gewonnen, wel zijn we door de Provincie Overijssel uitgenodigd om mee te doen
aan het programma ‘Groene Schoolpleinen’. De Provincie Overijssel heeft de mooie ambitie om alle Overijsselse schoolpleinen te
vergroenen voor 2025. Daarom starten ze dit schooljaar met ongeveer 60 scholen. Wij zijn één van die scholen!
Ondersteuningspakket
Er komt best veel kijken bij het realiseren van een groen schoolplein. Hoe kom je tot een goed ontwerp en wie betrek je daarbij? Hoe
regel je het beheer? Hoe kom je aan het geld? Om dit te kunnen realiseren, biedt de provincie een ondersteuningspakket aan.
Ondersteuning door een procesbegeleider/ontwerper, een digitale toolkit, Inspiratiebijeenkomsten en, niet onbelangrijk, een voucher
met startgeld voor de fysieke vergroening. Een mooi steuntje in de rug om één en ander te realiseren.
Nieuw lid gezocht!
De werkgroep ‘Groen schoolplein’ zoekt een nieuw lid. We zoeken een ouder/verzorger/grootouder die wil aansluiten bij de ontwerpfase. Bent u geïnteresseerd in, heeft u kennis over of affiniteit met natuur en kinderen en lijkt het u leuk om mee te denken? Meld u
dan nu aan door een mail te sturen naar: info@montessorihb.nl
Op een later moment willen we graag samen met ouders aan de slag met de concrete uitvoering van het ontwerp voor het plein. Ook
hiervoor kunt u zich aanmelden. Vele handen maken licht werk en kunnen de kosten flink drukken.

FOTO’S KINDERBOEKENMARKT
De foto’s die tijdens de kinderboekenmarkt zijn gemaakt staan op de website. In een mail ontvangt u de inloggegevens voor het afgeschermde fotoboek.

NIEUWS UIT GROEP 7/8
KINDERBOEKENWEEK
Ons voorleesboek in de klas is Lampje van Annet Schaap. Best toevallig, want zij is dit
jaar de winnares van de Gouden Griffel van de kinderboekenweek.
Het boek gaat over een meisje dat in een grijze vuurtoren woont. Over geheimzinnige
wezens en woeste piraten. Over het zwarte huis van de Admiraal, waarvan ze zeggen
dat er een monster woont. Een spannend boek!
De kinderboekenweek was een feest! We hebben nieuwe boeken gekregen in de bovenbouw, waar de kinderen enthousiast in zijn gaan lezen. Het boek Vincent is niet bang
is één van de boeken die wij hebben gekregen. Het gaat over een jongen die naar
school gaan vergelijkt met survivallen. Je weet maar nooit wat er kan gebeuren! Met
behulp van dit boek hebben we een les creatief schrijven gehad: ‘Je bent in het bos’.
In de week na de herfstvakantie gaan we beginnen met het verhalenschrift. Elke week
schrijven de kinderen een verhaal.
Hieronder een stukje uit een verhaal van één van de kinderen.

DIA DE LOS MUERTOS
Donderdag 1 november was het Dia de los muertos, een Mexicaanse feestdag. Deze dag
gaat over het herdenken van personen die je erg mist. Van mensen die zijn overleden.
We hebben het gehad over de dood en hebben samen een minuut stilte gehouden voor
onze dierbaren. Daarna hebben we het leven in de klas geviert met zelfgemaakte lekkernijen, Mexicaanse muziek en een verhaal. Ook hebben we slingers gemaakt met felle
kleuren om onze klas om te toveren tot een Mexicaans huis.

Kalender november
November

Oudertevredenheidsenquête invullen

Uiterlijk 15 november

Ouderraadpleging invullen

7 november

Oudercommissievergadering

17 november

Intocht Sinterklaas

19 november

Studiedag, alle leerlingen vrij

21 november

10-minutengesprekken groep 1 t/m 7

22 november

Medezeggenschapsraadvergadering

23 november

Adviesgesprekken groep 8

De jaarkalender staat op onze website en op de SchoolApp.

Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk!
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