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KONINGSSPELEN
Dit jaar worden de Koningsspelen gehouden op vrijdag 12 april van 8.30 tot 12.00 uur op

“Vrijdag 12 april

school. We beginnen om 8.30 uur met een gezamenlijk ontbijt voor alle kinderen.
De kinderen hoeven alleen een bord mee te nemen, de rest is op school aanwezig.
Studenten van de opleiding Sport en Bewegen van het ROC verzorgen het programma.
Het is fijn voor de kinderen om die dag in makkelijke kleding te komen i.v.m. de spelen.
Om 12.00 uur is het programma afgelopen en heeft groep 1 t/m 8 vrij. We hopen met
elkaar op een gezellige sportieve dag met mooi weer.
De Koningsspelencommissie

Koningsspelen op school.
Duimt u mee voor mooi weer?
Denk aan: bord meenemen
naar school, makkelijke
kleding en groep 1 t/m 8
’s middags vrij!”

INTERN BEGELEIDER
Onze sollicitatieprocedure is afgesloten. We hebben een keuze gemaakt en zijn tevreden
dat het is gelukt om voor de zomervakantie een nieuwe intern begeleider te vinden. Per

Team Montessorischool

1 augustus 2019 gaat de nieuwe intern begeleider beginnen. Voor die tijd maken wij

Haaksbergen

afspraken over inwerken en meelopen op school. In een volgende mededelingenblad zal
de ib-er zich aan u voorstellen.

PASEN
De paasviering is donderdag 18 april. We lunchen op deze dag met alle kinderen op
school. Graag uiterlijk woensdag 17 april een tasje meenemen naar school met hierin
een bord en bestek, voorzien van de naam van uw kind(eren). Doordat
we met elkaar lunchen en alle kinderen op school blijven tijdens de pauze, volgen we op deze dag het continurooster. Dit betekent dat de kinderen van groep 1 t/m 8 om 14.15 uur uit zijn. De lunch wordt verzorgd
door de oudercommissie.

SCHOOLREIS
Vrijdag 17 mei gaan we op schoolreis met groep 1 t/m 8. Waar we naar toe gaan is nog
een verrassing. We kunnen wel alvast laten weten dat we rond 08.30/08.45 uur vertrekken vanaf school en dat we om 16.00 uur terug zijn op school. U ontvangt in week 19
een brief met meer informatie.
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Breuken in groep 3/4

NIEUWS UIT GROEP 3/4
SCHRIJFDANS: GOLVEN VAN DE ZEE
Deze week hebben we in de klas schrijfdans gedaan. Dat is
spelen en experimenteren met grafologische kernmerken
en dat doen we in eerste instantie met ons hele lijf. Het
doel is streven naar lichaamsbewustzijn, een gezond ritme
en een vloeiend en vlot handschrift.
De les verloopt als volgt:
De kinderen luisteren naar muziek in het speellokaal. Daar gaan we bewegen op de
muziek. Het thema is de golven van de zee. We liggen op de grond en horen de kalme
zee-muziek. Dit geven we aan met langzaam heen en weer bewegende, zwevende
armen. De zee is zo glad als een spiegel. Dan steekt de wind op en heel voorzichtig
gaan we op de knieën zitten. De armen golven wat meer heen en weer en maken
zacht golvende bewegingen. Het bovenlijf wiegt lekker mee. Er komt nog meer wind
en dat hoor je aan de muziek. De wind gaat harder waaien, we staan op, beginnen
langzaam tussen de voorwerpen door te lopen, maken met onze armen nu zacht
golvende bewegingen. Deze bewegingen worden liggende achten. Dan breekt de
storm los! We maken met beide handen gelijktijdig duikbewegingen als een schip dat
in de golven duikt. We laten de wind flink door het lokaal waaien.
Bij het laatste stukje muziek gaat de storm weer liggen en glijden we naar de veilige
haven. We gaan naar een hoek van het speellokaal en blijven soepel heen en weer
wiegen met ons bovenlijf en onze armen. Ook het hoofd kan wiebelen. Langzaam aan
komen we tot rust en gaan weer liggen. De kinderen kunnen in hun bootjes nog wat
na blijven wiegen. Laat met je handen en armen het kabbelen van de golfjes zien.
Als de kinderen het met hun hele lijf ervaren hebben gaan we naar de klas. Daar ligt
een vel papier vastgeplakt op de tafels klaar. Ze krijgen eerst weer de muziek te horen
en maken de bewegingen nu zonder krijtje in de handen op papier. Daarna kiezen ze
twee kleuren uit en gaan we met de krijtjes schrijfdansen op het papier met dezelfde
bewegingen als hiervoor in het speellokaal. Er ontstaat een golvend lijnenspel op papier. In de golven ontstaan kleine ruimtes die de vorm van een vis kunnen hebben. Als
we klaar zijn met schrijfdansen mogen de kinderen hun eigen vissen in de golven tekenen.

Kalender april/mei

Contact

12 april

Montessorischool Haaksbergen

Koningsspelen, iedereen 12.00 uur uit

Weertseriet 19
18 april

Paaslunch, continurooster tot 14.15 uur

19 april - 3 mei

Meivakantie (Goede vrijdag vrij)

17 mei

Schoolreis groep 1 t/m 8

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

info@montessorihb.nl

Website: www.montessorihb.nl
29 mei

Juffendag

30/31 mei

Hemelvaart, alle leerlingen vrij

De jaarkalender staat op onze website en op de SchoolApp.

Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk!

