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OPEN HUIS
Zaterdag 23 maart organiseert onze school het jaarlijkse Open Huis
voor ouders/verzorgers van wie hun kind tussen 1 oktober 2019 en 1
oktober 2020 vier jaar oud wordt en voor alle overige geïnteresseerde ouders die nog geen kind(eren) op onze school hebben.
De ouders van kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar ontvangen een brief van de gemeente

“Zaterdag 23 maart is ons
jaarlijkse Open Huis voor
nieuwe ouders en kinderen!”

met daarin de uitnodiging om zich aan te melden bij een basisschool naar keuze. Bij deze
brief zit het aanmeldingsformulier. Dit formulier is ook te downloaden op onze website.
Tussen 10.00-12.00 uur is onze school open om geïnteresseerden de school te laten zien

Team Montessorischool
Haaksbergen

en te informeren over onze montessoriaanse werkwijze.
Nadrukkelijk willen we hier op wijzen dat het een Open Huis is voor nieuwe ouders. Alle
ouders/verzorgers die al kinderen op onze school hebben en die graag een keer mee
willen kijken tijdens een reguliere lesdag, kunnen hiervoor een afspraak maken met de
leidsters van de groep of met de directeur. Kennen jullie ouders die interesse hebben?
Willen jullie hen dan op de hoogte stellen van deze dag? Bedankt!

STAKING VRIJDAG 15 MAART 2019
Voor de week van 11 maart heeft de AOb (Algemene Onderwijsbond) acties aangekondigd met als afsluiting een landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart. Vrijdag 15
maart gaat de school niet dicht, de leerkrachten van groep 5/6 en 7/8 werken op deze
dag. Voor groep 1/2 en groep 3/4 hebben we vervangers geregeld. Dit zijn bekende
gezichten voor de kinderen.

ANDERE SCHOOLTIJDEN
De werkgroep ‘Andere schooltijden’ heeft in gezamenlijk overleg een advies gegeven

INHOUD

aan de directeur. Volgens de werkgroep ligt er een voorstel dat goed is voor kinderen,
leerkrachten en ouders. Uiteraard zijn er altijd persoonlijke voor- en nadelen bij een
verandering. De werkgroep heeft gekeken naar de input vanuit de ouderraadpleging en
de vragenlijst voor leerkrachten en hiermee getracht zo dicht mogelijk bij de wensen van
alle betrokken partijen te komen.
De directeur stelt een voorgenomen besluit op en communiceert dit naar de
Medezeggenschapsraad (MR). Tijdens de MR-vergadering van 21 maart as. zal de ouderen leerkrachtgeleding gebruik maken van hun instemminsrecht. Voor de oudergeleding
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gaat het om instemming over de verandering van onderwijstijd, voor de leerkrachtgeleding gaat het om instemming over de arbeids- en rusttijden. In de volgende nieuwsbrief, die rond 1 april verschijnt, informeren wij u over het voorgenomen besluit en de
invulling van de schooltijden vanaf schooljaar 2019-2020.

Tijdpad andere schooltijden zie bladzijde 2.

 Kalender maart

Tijdpad ‘Andere schooltijden’

2018-2019

Bijeenkomst werkgroep 1

februari 2018

informerend

Informatieavond ouders

oktober 2018

informerend

Ouderraadpleging

november 2018

Informatiebijeenkomst team

november 2018

Vragenlijst voor leerkrachten

december 2018

Bijeenkomst werkgroep 2

januari 2019

bespreken uitkomst raadpleging/vragenlijst

Bijeenkomst werkgroep 3

februari 2019

verkennen van de mogelijkheden

Bijeenkomst werkgroep 4

maart 2019

advies vanuit werkgroep

Directeur

maart 2019

voorgenomen besluit voorleggen aan MR

Medezeggenschapsraad

maart 2019

instemmingsrecht; oudergeleding over verandering van
onderwijstijd, leerkrachtgeleding over arbeids- en rusttijden

Directeur

april 2019

Ouders informeren over het besluit

informerend

NIEUWS UIT DE PEUTERGROEP
Vanaf het begin van het nieuwe jaar is de Montessori Peuterspeelzaal gestart. Elke
dinsdag- en donderdagochtend komen er kinderen van 2 tot 4 jaar naar de Montessorischool Haaksbergen waar de peuterspeelzaal gevestigd is.
Wij hebben een prachtig lokaal en een mooie tuin, die uitdagend zijn ingericht. We
maken gebruik van het schoolplein en het speellokaal van de school. De omgeving lokt
uit tot ontdekken. Het kind kan zelfstandig een keuze maken of het in een hoek wil
spelen of een werkje uit de kast wil maken. Wij spelen en werken vaak samen met de
onderbouw (groep 1/2). Het leren werken in heterogene groepen biedt de kinderen
mogelijkheden ervaring op te doen door de jongste, middelste en de oudste binnen
een groep te zijn. Er is genoeg mogelijkheid voor uitdaging zowel cognitief als motorisch.
Spelen is leren
Maria Montessori heeft het poppenhuis sterk uitvergroot. Daar zijn de oefeningen uit het dagelijks leven uit voortgekomen; de
wellevendheidslessen. Een prachtige manier om aan de ontwikkelingsbehoeften van het kind te voldoen. Daarnaast is het natuurlijk
leuk om activiteiten uit het echte leven te doen; tafeldekken voor de familie is altijd leuker dan doen alsof. Spel hoort bij het jonge
kind en de peuterspeelzaal biedt alle ruimte voor spel.
Eigenaarschap, aandacht en concentratie
Een belangrijk onderdeel van de leeromgeving in een montessorischool zijn de leermiddelen, ontwikkelingsmateriaal genoemd.
Kinderen kunnen door met dit materiaal te werken zichzelf ontwikkelen, omdat het materiaal zo is ontworpen dat het aansluit bij
hun ontwikkelingsbehoeften. Voor iedere ontwikkelingsfase is daarom ander materiaal nodig. Het materiaal stelt kinderen in staat
om hun indrukken op een geordende wijze in zich op te nemen. Door goed te kijken naar het kind kan de leidster inspelen op de
interesse en behoefte van het kind. Het kind kan zelf een lesje vragen of de leidster draagt het aan. Kenmerken van een montessorilesje met het kind zijn: eigenaarschap, aandacht en concentratie. Het materiaal zorgt ervoor dat het kind de handeling zelf uit kan
voeren met weinig aansturing van de leidster. Het kind krijgt hierdoor eigenaarschap over het eigen leren en hierdoor creëer je het:
‘’ik kan het!’’ effect. Als het lesje goed verloopt, is er uiterste concentratie en aandacht voor het lesje.
Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom om een keer te komen kijken.

Kalender maart/april

Contact

11-15 maart

Montessorischool Haaksbergen

10-minutengesprekken

Weertseriet 19
15 maart

Landelijke onderwijsstaking

18 maart

Studiedag, alle leerlingen vrij

21 maart

Vergadering medezeggenschapsraad

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

info@montessorihb.nl

Website: www.montessorihb.nl
23 maart

Open huis van 10.00-12.00 uur

27 maart

BHV-studiemiddag team, normale lesochtend

3 april

Vergadering oudercommissie

4 april

Technieklokaal groep 7/8

8 april

Podiumspektakel groep 4/5

10 april

Handbaltoernooi 7/8

12 april

Koningsspelen

19 april - 3 mei

Meivakantie

De jaarkalender staat op onze website en op de SchoolApp.
Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk!

