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ALGEMENE LEDENVERGADERING
De ALV is redelijk goed bezocht, uiteraard hopen we altijd op een grote opkomst. De
aanwezige ouders waren positief kritisch en zijn geïnformeerd over het afgelopen
schooljaar (bestuur, MR, TSO), de financiën, de structuur van het bestuur, hebben inza-

“We hebben een leerzaam
en interessant bezoek

ge gekregen in de komende periode en er is een nieuwe toezichthouder benoemd. De
notulen van de ALV staan eind februari op onze website.

gebracht aan de NOT!”
Team Montessorischool

CENTRALE EINDTOETS GROEP 8

Haaksbergen

Vanaf 2015 is het verplicht voor scholen om een eindtoets af te nemen bij de leerlingen
van groep 8. Onze school heeft hier tot vorig schooljaar de Centrale Eindtoets van Cito
voor gebruikt. Vorig schooljaar hebben wij voor het eerst de digitale versie van deze
toets afgenomen. Dit beviel erg goed. Helaas lukt het Cito niet om dit schooljaar de eindtoets nogmaals digitaal aan te bieden. Wij kregen hierover in december een mail van
Cito. Vanaf dat moment stonden wij voor de keuze; de eindtoets weer op papier afnemen bij de kinderen of overstappen naar een andere digitale toets. Gelukkig is die laatste mogelijkheid er inmiddels. Er zijn verschillende, door het Ministerie van Onderwijs
goedgekeurde, eindtoetsen. Na onderzoek door leerkracht, intern begeleider en directeur hebben we besloten om dit schooljaar de eindtoets van Route 8 af te nemen. Dit is
een digitale, adaptieve toets. Adaptief betekent dat elke vraag in moeilijkheid verandert
op basis van het vorige antwoord van het kind. Er zijn goede ervaringen met deze toets
op andere montessorischolen.

PEUTERSPEELZAAL
De speelplek van de peuterspeelzaal heeft een metamorfose gekregen. Je ziet de eerste
lijnen van het groene plein ontstaan. Het terras is verhoogd en er is een pad gekomen.
In het voorjaar wordt het gras ingezaaid, komt er een houtsnipperpad, een speelhuis en
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komen er nog meer struiken en planten. Deze lente en zomer kunnen de kinderen van
de peuterspeelzaal dan heerlijk spelen op hun eigen groene plein. De ontwerptekening
hangt op de deur van de peuterspeelzaal. Mocht u interesse hebben dan kunt u hier zien
hoe een en ander er straks gaat uitzien.

 Peuterspeelzaal
 NOT
 Nieuws uit groep 1/2
 Vakantierooster 2019-2020
 Kalender februari/maart
 Oproep TSO

Groene speelplek voor de peuterspeelzaal: de eerste lijnen worden zichtbaar.

NOT
De NOT (Nationale Onderwijs Tentoonstelling) is een jaarlijkse beurs voor het onderwijs. Het thema van dit jaar was ‘De sleutel
voor beter onderwijs’. Tijdens de beurs, waar we met een aantal collega’s naar toe zijn gegaan, hebben we ons vooral laten
informeren over digitaal onderwijs. We hebben gekeken naar verschillende mogelijkheden op het gebied van digiborden, digitaal
aanbod van reken-, spelling- en taalonderwijs, een digitale portfolio en techniek. Verder hebben we informatie gekregen over
Exploring English. Exploring English is een volledige, internationale lijn Engels voor groep 1 t/m 8, ontwikkeld door de mensen van
de Taal: doen!-kast. We zijn geïnspireerd teruggekomen en zullen ons de komende periode verder verdiepen.

NIEUWS UIT GROEP 1/2
CONCENTRATIE
De drukke decembermaand is voorbij. Januari is altijd een fijne maand om te werken. Kinderen komen weer in de rustmodus en
gaan lekker aan het werk. Je ziet ze geconcentreerd bezig. Dat moment van concentratie heb ik geprobeerd te ‘vangen’. Het is
altijd ‘gevaarlijk’, want ik wil natuurlijk geen stoorzender zijn en het moment verbreken. Dus stel me altijd een beetje onzichtbaar
op en als het lukt kan ik daar enorm van genieten! Sommige kinderen hebben echt het puntje van hun tong uit de mond en anderen praten zachtjes hardop, zodat je zelfs een beetje getuige mag zijn van wat er zich in hun hoofd afspeelt. Weer anderen kijken
even op, kijken mij aan maar ‘zien’ mij eigenlijk niet en gaan weer verder. Het lijkt zo gewoon, maar het blijft heel bijzonder!
Esther Lutke Schipholt

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2019-2020
Hierbij het definitief vastgestelde vakantierooster voor schooljaar 2019-2020.

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag + vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

19-okt
21-dec
22-feb
25-apr
21-mei
11-jul

27-okt
5-jan
1-mrt
13-apr
8-mei
5-mei
22-mei
1-jun
23-aug

Kalender februari/maart

Contact

4 februari

Montessorischool Haaksbergen

Studiedag, alle leerlingen vrij

Weertseriet 19
7 februari

Technieklokaal groep 7/8

22 februari

Carnaval

25 februari - 1 maart

Voorjaarsvakantie

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

info@montessorihb.nl

Website: www.montessorihb.nl
5 maart

Vergadering oudercommissie

8 maart

Verslagen mee

11-15 maart

10-minutengesprekken

18 maart

Studiedag, alle leerlingen vrij

21 maart

Vergadering medezeggenschapsraad

23 maart

Open huis van 10.00-12.00 uur

De jaarkalender staat op onze website en op de SchoolApp.

Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk!

OPROEP TUSSENSCHOOLSE OPVANG
De tussenschoolse opvang (TSO) is op zoek naar vrijwilligers. Vooral voor de vrijdag,
maar andere dagen zijn ook welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de overblijfcoördinator José Terhürne. José is bereikbaar onder telefoonnummer:
053-5729884.

