
MEDEDELINGENBLAD 
Montessorischool Haaksbergen Nr. 7- december 2018 

“Woensdag 5 december 

ontvangen wij Sinterklaas 

bij ons op school.” 

 

Team Montessorischool  

Haaksbergen 

START MONTESSORI PEUTERSPEELZAAL 

 

Op dinsdag 8 januari 2019 openen wij de deuren van de Montessori Peuterspeelzaal. Dit 

gaat op een feestelijke manier gebeuren. Hoe? Dat is nog een verrassing!  

Wilt u alvast reclame maken voor onze peutergroep? Graag! Geïnteresseerde ouders 

kunt u wijzen op onze website. Hier staat meer informatie. Belangrijk om te weten: wij 

hebben geen VVE-mogelijkheden in onze peutergroep.  

 

 

ANDERE SCHOOLTIJDEN 

 

De ouderraadpleging is afgesloten. 82% van de ouders/verzorgers heeft de vragenlijst 

ingevuld. Dat is een mooi percentage. De antwoorden worden op dit moment verwerkt 

door PentaRho. De leerkrachten hadden op maandag 19 november een informatie-

bijeenkomst. Zij zijn, net als de ouders, geïnformeerd over de verschillende modellen,  

de mogelijkheden, belangrijke aandachtspunten, enz. Na de bijeenkomst hebben de 

leerkrachten een vragenlijst gekregen. Na verwerking van de antwoorden worden deze, 

samen met de antwoorden van de ouders in een rapport gezet. Dit rapport wordt be-

sproken in de werkgroep ‘andere schooltijden’. 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) kijken wij terug op het afgelopen school-

jaar, we bespreken de financiën met u en kijken vooruit naar alle mooie plannen die we 

hebben op onze school. Het belooft weer een informatieve avond te worden. Noteert u 

alvast de datum van de ALV in uw agenda? Dinsdag 15 januari 2019 van 19.00-20.00 uur. 

Aansluitend bent u welkom op de nieuwjaarsborrel. 

 

 

TECHNIEKLOKAAL 

 

Wie van de ouders van de leerlingen uit groep 7/8 wil rijden naar de techniekles in  

Borculo? De betreffende ouders hebben hierover een mail ontvangen van de leerkracht. 

 

Sinterklaasvoorpret 

INHOUD 

 Montessori Peuterspeelzaal  

 Andere schooltijden 

 Algemene Ledenvergadering 

 Technieklokaal 

 Julie Meubilair 

 ANWB Streetwise 

 Piet is verliefd 

 Nieuws uit groep 3/4 

 Kalender december/januari 



 

JULIE MEUBILAIR 

 

Het Julie meubilair is besteld door de gemeente. In het eerste kwartaal van 

2019 gaat één en ander geplaatst worden. Dit zal waarschijnlijk voor enige 

overlast zorgen op het plein en de stoep voor de school. We brengen u 

tijdig op de hoogte zodat u hier rekening mee kunt houden. We hopen dat 

het plaatsen van het meubilair bijdraagt aan de verkeersveiligheid rondom 

de school. Uw medewerking blijft ook belangrijk. Fijn dat (bijna) alle ou-

ders/verzorgers inmiddels hun auto op de parkeerplekken in de buurt van 

de school parkeren en niet meer op de straat voor de school. 

ANWB STREETWISE 

 

Op 6 december van 08.30 tot 12.00 uur verzorgt de ANWB op onze school een spannend verkeersprogramma. ANWB Streetwise leert 

alle kinderen van de basisschool, door het oefenen met praktijksituaties, beter om te gaan met het verkeer.  

 

ANWB Streetwise bestaat uit lessen voor groep  1/2, 3/4, 5/6 en 7/8: 

Bij Toet toet leren de kinderen van groep 1/2 in de speelzaal verkeersgeluiden te herkennen en oefenen zij het veilig oversteken. 

Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje. Voor deze dag hebben de leerlingen hun gym-

schoentjes nodig. 

 

Tijdens Blik en klik leren de kinderen van groep 3/4 in de gymzaal meer over veilig oversteken. Het belang van het dragen van de 

veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto. De leerlingen van 

groep 3/4 zorgen dat zij voor deze dag hun gymschoenen bij zich hebben. 

 

Met Hallo auto leren kinderen van groep 5/6 over de remweg van een auto en de invloed van de reactietijd op die remweg. Ze nemen 

zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB-lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgor-

del en een stoelverhoger komt in deze les aan bod. De leerlingen van groep 5/6 zijn ongeveer anderhalf uur buiten. Goed om voor een 

warme jas en eventueel een sjaal en handschoenen te zorgen. Bij regen is uiteraard rekenkleding prettig. 

 

Bij Trapvaardig ten slotte trainen de kinderen van groep 7/8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over 

een uitdagend parcours en de kinderen trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op, zodat ze straks beter 

voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. De leerlingen van groep 7/8 zijn deze dag ongeveer anderhalf 

uur buiten. Het is belangrijk dat zij hun fiets meenemen op deze dag en warme kleding dragen. Bij regen graag ook regenkleding 

meenemen.  

 

 

 

 

 

PIET IS VERLIEFD 

 

We hebben een brief gevonden op school, waarin Piet de kinderen 

om hulp vraagt. Wat doe je als je verliefd bent? De kinderen hebben 

heel veel ideeën hierover. Wellicht dat Piet de andere Piet kan uitno-

digen om een keer wat leuks te doen? Of misschien moet Piet ge-

woon zeggen dat ze Piet leuk vindt? Alle ideeën van groep 3/4 staan 

in een brief. De kinderen zetten hun schoen en de brief ligt erbij! 

Woensdag 5 december vertellen ze aan Piet hoe zij het verder kan 

doen. 



NIEUWS UIT GROEP 3/4 

LEERKRACHTEN VOOR DE GROEP 

Juf Karin Ossenkoppele werkt vanaf nu op de maandag en dinsdag in groep 3/4. Juf 

Stephanie Hazejager werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Stèphanie Weeïnk is 

al een tijdje bezig met haar reïntegratie bij ons op school. De komende periode gaat zij 

steeds vaker lesgeven aan groep 3/4. In het begin zal dit vooral op de donderdagen zijn. 

Op dinsdag is zij samen met Karin in de groep. 

 

‘LEKKER LEREN LEZEN’ 

In groep 3/4 leren de kinderen nog beter lezen. Hier zijn wij dan ook druk mee bezig 

geweest de afgelopen tijd. Zo hebben wij een leeshoek gemaakt in de klas, we hebben 

boeken uit de schoolbibliotheek gehaald en mogen lekker lezen op een zelf gecreëerde 

plek in de klas.  

Samen met de onderbouw zijn wij op dinsdagmiddag 6 november naar de bibliotheek in 

Haaksbergen geweest. Het was best een wandeltocht, maar iedereen deed het super! 

De kinderen van groep 4 mocht samen overleggen welke boeken ze mee naar school 

namen, we mochten drie boeken uitzoeken. De kinderen van groep 3 keek samen met 

juf Stephanie naar de boeken, ook zij mochten er drie uitzoeken. Uiteindelijk mochten 

alle kinderen in de bibliotheek zelf een rustig plekje zoeken om daar te lezen. Het was 

een gezellige middag. 

 

KOSMISCH ONDERWIJS 

De afgelopen tijd hebben de kinderen elke maandag kosmisch onderwijs gehad. Het 

hoofdthema is: ‘Lang geleden’. Hierin behandelen wij elke week een subthema.  

De kinderen vinden deze lessen erg leuk. Zo hebben wij het gehad over het verleden, 

het heden en de toekomst, maar ook over de prehistorie, driehoeksconstructies, tan-

grammen en hunnebedden. 

 

HERFST EN SINTERKLAAS 

Wij zijn druk in de weer geweest met de herfst om ons heen de afgelopen tijd. Wij heb-

ben een eekhoorntje op het plein dat regelmatig te vinden is voor ons raam. Wij praten 

daar uitgebreid over. Ook hebben wij mooie uiltjes en egeltjes gemaakt van de herfst-

bladeren op het plein. Nu duurt het niet lang meer voordat Sinterklaas op school komt. 

Wij hebben het veel over de Sint en zijn Pieten, de juffen lezen veel voor, we maken 

mooie knutsels én wij vonden het erg leuk dat strooipiet even langs kwam!  

 

MUZIEK 

De leerlingen in groep 3/4 houden van muziek en dit hebben we kunnen ervaren. Wij 

hebben een gastles gekregen van de moeder van Sander. Zij gaf ons een les met de 

boomwhackers! Wij hebben ook een nieuw lied geleerd en dat lied gaan wij voor Sinter-

klaas zingen op woensdag 5 december. Dianne, heel erg bedankt voor de leuke les!  

 



Kalender december/januari 

 

December        Oudertevredenheidsenquête invullen! 

5 december        Sinterklaasviering 

6 december        ANWB Streetwise  

6 december        Technieklokaal groep 7/8  

20 december        Kerstviering 

21 december        Alle leerlingen om 12:00 uur vrij 

24 december - 4 januari    Kerstvakantie 

7 januari        Nieuwjaarskoffie voor ouders/verzorgers 

        om 08:30 uur 

8 januari        Start Montessori Peuterspeelzaal 

15 januari        Algemene ledenvergadering en  

        Nieuwjaarsborrel, 19:00-21:00 uur 

23 januari        Nationaal Voorleesontbijt 

 

De jaarkalender staat op onze website en op de SchoolApp. 

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 


