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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Namens het bestuur nodigen wij alle leden (ouders/verzorgers) uit voor de jaarlijkse
Algemene Leden Vergadering van de Montessorischool Haaksbergen. Deze staat gepland op: dinsdag 15 januari 2019, aanvang 19.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
Opening en vaststellen agenda
Notulen vorige ALV
Terugblik 2018
Financiën:
- Montessorischool
- Ouderbijdrage
- TSO
Samenstelling bestuur / extern toezicht
Doorkijk 2019
Stand van zaken TSO / andere schooltijden
Peuterspeelzaal
Schoolplein
Onderwijs & kwaliteit
Update Toezichthouders
Update MR
W.v.t.t.k.
Afsluiting om (uiterlijk) 20.30uur
Het belooft een interessante en informatieve avond te worden. We rekenen dan ook op
eenieders komst.
Aansluitend aan de ALV nodigen wij iedereen uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsborrel! Dus
graag tot 15 januari, 19.00 uur (in de hal van onze school).
Namens het bestuur van de Montessorischool Haaksbergen,
Gert-Jan Klanderman, voorzitter

OUDERTEVREDENHEIDSENQÊTE
Heeft u de oudertevredenheidsenquête nog niet ingevuld en bent u de inlogcode kwijt?
Vraag een nieuwe aan door een mail te sturen naar: info@montessorihb.nl.
64% van de ouders heeft de enquête inmiddels ingevuld. Dat is een mooi aantal, maar
we hebben meer respons nodig om de cijfers goed te kunnen interpreteren. Helpt u de
school van uw kind(eren) mee?

“Donderdag 20 december is
de kerstmarkt op school. Wij
hebben er veel zin in.
U komt toch ook?”
Team Montessorischool
Haaksbergen

INHOUD
 Algemene Ledenvergadering
 Oudertevredenheidsenquête
 Strategisch beleidsplan
 Serious Request
 Kerstmarkt
 Nieuws uit groep 5/6

STRATEGISCH BELEIDSPLAN
We zijn druk bezig met het nieuwe strategisch beleidsplan van onze school. Inmiddels
hebben de leerkrachten, de medezeggenschapsraad, het bestuur en de kindercommissie
hun input gegeven. Hiervoor zijn er verschillende ‘sessies’ geweest. De MR-leden hebben bijvoorbeeld een elevator pitch gehouden. Hierin mochten ze in 60 seconden vertellen wat onze school nou zo’n goede school maakt.

 Oproep de voedselbank
 Kalender december/januari
 Fijne vakantie!

SEROIUS REQUEST
Woensdag 19 en donderdag 20 december zijn de DJ’s van Radio 3FM (Mark en Rámon) in
Haaksbergen. Zij lopen de lifeline van Serious Request. Er zijn al veel acties opgestart en ook
een leerling van onze school doet zijn best om zo veel mogelijk geld in te zamelen. Wij steunen
hem uiteraard graag!
Beste kinderen en ouders van de montessorischool,
Op zaterdag 22 december organiseer ik een swingover challenge als actie voor Serious Request. Ik heb gekozen voor het doel
‘noodhulp bij oorlog en conflicten’. Ik wil geld inzamelen door zoveel mogelijk swingovers te maken in 20 minuten en hiervoor
laat ik me sponseren. Een swing over is een manier om via een touw over een balk of over een ander touw te komen. Deze
challange heb ik samen met mijn survival vereniging bedacht en ga ik samen met mijn collegaklimmers uitvoeren op 22 december
om 09.15 uur bij de Zweede in Boekelo, je mag natuurlijk komen kijken en aanmoedigen. Je kunt mij sponseren via deze website:
https://kominactie.npo3fm.nl/actie/swing-over-challange
Groetjes Sil (groep 7/8)

KERSTMARKT

Kerstmarkt donderdag 20 december
Volgende week donderdag is onze kerstmarkt! De leerlingen zijn al druk bezig met het maken van mooie kerstknutsels. Deze zijn te
koop tijdens de kerstmarkt. De opbrengst van de markt gaat naar het goede doel: ‘de Voedselbank’.
In de week voor de kerstmarkt zamelen we eten in voor ‘de Voedselbank’. Onder de kerstboom in de hal staat een doos/staan dozen
van ‘de Voedselbank’, hierin kunnen kinderen verpakt en langer houdbaar eten leggen. Mooi als er een ook ‘kerst’-eten in de dozen
komt (bijv. kersthagelslag, kerstkransjes, kerst(afbak)broodjes, kerstkoekjes, enz.). ‘De Voedselbank’ zorgt ervoor dat het ingezamelde eten en onze gift terecht komt bij de gezinnen bij wie het niet vanzelfsprekend is dat er iets lekkers gegeten wordt tijdens de
kerstdagen. Dinsdag 18 december krijgen de leerlingen een les van de vrijwilligers van ‘de Voedselbank’.
Vrijdag 21 december is er ‘s ochtends een kerstviering in de hal met alle leerlingen en de leerkrachten. We overhandigen tijdens
deze viering het geld en eten aan ‘de Voedselbank’. De leerlingen mogen in feestelijke kleding op school komen. De leerlingen zijn
om 12.00 uur vrij.
De oudercommissie zoekt vrijwilligers die woensdagavond 19 en/of donderdagmiddag 20 december kunnen helpen met de voorbereidingen voor de kerstmarkt. U kunt zich aanmelden bij de oudercommissieleden: Pieter van Deursen, Esther Assink of Nienke
Homrighausen-Oude Egberink.
De leerkrachten zoeken hulpouders bij het knutselen. Heeft u tijd en zin om op dinsdag 18 december te komen helpen? U kunt zich
aanmelden bij Esther (groep 1/2) of Judith (groep 5/6).
De kerstmarkt zal worden gehouden op donderdag 20 december van 17.00-19.00 uur. We hebben een continurooster op deze dag.
Alle kinderen blijven over en zijn om 14.00 uur uit.
De kerstcommissie Judith, Esther, Pieter, Esther en Nienke

NIEUWS UIT GROEP 5/6
KNUTSELEN
Elke dinsdagmiddag hebben we handenarbeid. Er worden veel verschillende knutsels
gemaakt. Daarbij krijgen we hulp van de moeder van Hugo. Zo’n extra paar handen in
de klas maken het mogelijk om meer bewerkelijke werkstukken te maken. Het zijn altijd
gezellige momenten in de klas.
SINT
De kinderen uit groep 6 hebben dit jaar voor het eerst lootjes getrokken. Ze mochten
een surprise en gedicht maken voor een klasgenoot. Het is altijd spannend zo’n eerste
keer op deze manier Sinterklaas vieren. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om
iemand te verrassen. Er zijn prachtige surprises gemaakt door de kinderen, zodat het
een leuk sinterklaasfeest werd.
THEATERLEZEN
Theaterlezen is een leuke en leerzame vorm van herhaald samenlezen. Bij theaterlezen
of toneellezen nemen verschillende leerlingen de rol van een personage op zich en lezen de teksten hardop voor. Ze voeren eigenlijk samen een toneelstukje op, maar dan
zonder podium en decor. De teksten bestaan vooral uit dialogen, zodat de leerlingen
elkaar steeds afwisselen. We hebben het verhaal eerst samen doorgelezen, daarna de
rollen verdeeld. De kinderen hebben eerst hun eigen rol goed geoefend, daarna kon er
gezamenlijk gerepeteerd worden. Tot slot hebben ze het stuk voor de klas voorgelezen.
Het was voor herhaling vatbaar.
STREETWISE
Donderdag 6 december waren er medewerkers van de ANWB-Streetwise op school.
Onze groep kreeg een interactieve les over de remweg van een auto. Eerst moesten de
kinderen een stukje rennen van start naar finish. Daarbij konden ze ervaren dat je niet
van het ene op het andere moment stil staat. Het werd nog moeilijker toen ze moesten
remmen op het moment dat er gevlagd werd. Daarmee werd het begrip reactietijd uitgelegd. Toen werd hetzelfde nog een keer gedaan, maar dan in de auto. Dat was voor
de kinderen een geweldige ervaring. Sommigen vonden het spannend om zelf te remmen, toch heeft iedereen het geprobeerd. Een prima ervaring.

VOEDSELBANK
De voedselbank Enschede-Haaksbergen zoekt vrijwilligers. Mocht u interesse hebben
dan kunt u naar onderstaande site gaan, hier vindt u meer informatie:
http://www.voedselbankenschedehaaksbergen.nl/werken-bij-de-voedselbank

Kalender december/januari

Contact

December

Montessorischool Haaksbergen

Oudertevredenheidsenquête invullen!

Weertseriet 19
20 december

Kerstmarkt van 17.00-19.00 uur

21 december

Kerstviering. Alle leerlingen om 12:00 uur vrij

24 december - 4 januari

Kerstvakantie

7481 BC Haaksbergen
Telefoon: 053-5724076
E-mail:

info@montessorihb.nl

Website: www.montessorihb.nl
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!

Wij wensen iedereen alvast een fijne
vakantie en mooie feestdagen !
Tot ziens in het nieuwe jaar bij de
koffieochtend en/of de nieuwjaarsborrel.

