
MEDEDELINGENBLAD 
Montessorischool Haaksbergen Nr. 11 -  februari 2019 

CARNAVAL 

 

Vrijdag 22 februari vieren wij carnaval. Voor groep 1 t/m 8 is er een mooi programma in 

de ochtend. De kinderen mogen verkleed naar school komen en starten deze dag in hun 

eigen groep. Daarna zijn er verschillende workshops (dans, muziek, media, drama). De 

oudercommissie regelt het drinken en eten voor de kleine pauze. Aan het eind van de 

ochtend hebben we een maandviering met optredens van en voor de kinderen. Om 

12.00 uur zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 vrij. Groep 5 t/m 8 gaat net als altijd in de 

middag naar school. Wij verheugen ons op een gezellige dag. 

 

 

VERSLAG EN 10-MINUTENGESPREKKEN 

 

In de week van 11 maart worden de 10-minutengesprekken gehouden voor alle kin-

deren van groep 1 t/m 7. De inschrijving voor deze gesprekken ontvangt u eind deze 

week per mail. De kinderen krijgen op vrijdag 8 maart hun verslag mee naar huis. Het 

verslag dient als leidraad voor het gesprek, wilt u dit meenemen naar het gesprek? De 

adviesgesprekken voor groep 8 zijn gepland. De ouders van de leerlingen uit groep 8 zijn 

hierover al persoonlijk of per mail geïnformeerd.   

 

 

 

STAKING VRIJDAG 15 MAART 2019 

 

Voor de week van 11 maart heeft de AOb (Algemene Onderwijsbond) acties aangekon-

digd met als afsluiting een landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart. Binnen het 

onderwijsveld wordt er verdeeld gedacht over deze staking. De CNV (christelijke vak-

bond) en de AVS (vakbond voor schoolleiders) roepen hun leden niet op tot staken. Ook 

binnen het team van de montessorischool zijn er verschillende meningen. Een aantal 

collega’s werkt op deze dag en een aantal collega’s gaat staken. Wij respecteren elkaars 

keuze. Vrijdag 15 maart gaat de school niet dicht, we zorgen voor vervanging voor de 

stakende leerkrachten. We houden u op de hoogte en vragen uw begrip en steun.  
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GROEP 8 IS KAMPIOEN! 

 

Groep 8 is kampioen geworden tijdens het basketbaltoernooi van de Haaksbergse 

basisscholen. Heel goed gedaan! 

Groep 7 speelde een sportief en mooi toernooi en behaalde de 6e plek. Ook op hen 

zijn we super trots. 

NIEUWS UIT GROEP 3/4 

 

KOSMISCH ONDERWIJS 

De afgelopen tijd zijn wij gestart met het thema: de schatten van de aarde. In dit thema hebben wij het gehad over vulkanen, 

stenen en bergen. De kinderen hebben mooie vulkanen met wasco en ecoline gemaakt; de schrijfdans. Ook hebben de kinderen 

laten zien dat ze erg mooie vulkanen kunnen tekenen en veel over de onderwerpen weten. 

LEZEN 

Wij lezen elke dag erg veel. En lezen is erg leuk om te doen. Maar lezen kan ook gebeuren op een andere manier dan op je eigen 

stoel en aan je eigen tafel. Wij hebben de lees stoelendans gedaan, wij hebben theater lezen gedaan en dobbelsteen lezen.  

SAMENWERKEN 

Wij zijn een super leuke groep met lieve kinderen. Wij werken graag samen en maken graag samen plezier. Wij werken graag 

samen met bouwen, dansen, werken en tekenen.  

 



Kalender februari/maart 

 

22 februari    Carnaval 

25 februari - 1 maart    Voorjaarsvakantie 

5 maart    Vergadering oudercommissie 

8 maart    Verslagen mee 

11-15 maart    10-minutengesprekken 

15 maart    Landelijke onderwijsstaking 

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! 

Contact  

 

Montessorischool Haaksbergen 

Weertseriet 19 

7481 BC  Haaksbergen 

 

Telefoon: 053-5724076 

E-mail:  info@montessorihb.nl  

Website: www.montessorihb.nl 


