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SCHOOLREIS 

 

Een avontuurlijk schoolreisje in de natuur! 

Op vrijdag 17 mei gaat groep 1 t/m 8 op schoolreis naar Het Woldhuis. 

Een leuke, actieve en leerzame schoolreis met de hele school. Wij gaan naar Het  

Woldhuis in Apeldoorn, een villa op een prachtig landgoed omringd door bos. We gaan 

op zoek naar waterdiertjes met schepnetten en loepjes, we gaan koken boven een hout-

vuur, we gaan hutten bouwen of houden een spannende ontdektocht door het bos. 

Iedere groep heeft zijn eigen activiteit, toegespitst op de leeftijd van de kinderen. IVN 

biedt een volledig verzorgd programma, waarin natuurbeleving en avontuur centraal 

staan.  

Alle ouders/verzorgers hebben maandag 7 mei een brief ontvangen met praktische  

informatie over de schoolreis. We hebben veel zin in de schoolreis en duimen voor mooi 

weer! 

 

 

MUSICAL GROEP 8 

 

Voor de musical van groep 8 zijn wij op zoek naar verschillende attributen en kleding-

stukken. Heeft u op zolder, in de kelder, de garage en/of de schuur bruikbare spullen 

opgeslagen? Neem dan contact op met Liza, de leerkracht van groep 7/8 

(l.buter@montessorihb.nl). We worden dit schooljaar ook gesponsord door: 

www.feestkleding365.nl. Wij mogen via hun website € 100,- besteden. 

 

 

 

 

 

INHOUD 

 Schoolreis 

 Musical groep 8 

 Nieuws uit groep 5/6 

 Kalender mei/juni 

“Vrijdag 17 mei is de  

schoolreis voor  

groep 1 t/m 8.  

Duimt u mee voor  

mooi weer?!” 

 

Team Montessorischool  

Haaksbergen 

Handvaardigheid in groep 5/6 

http://www.feestkleding365.nl


NIEUWS UIT GROEP 5/6 
 

 

NIEUWE LEERLINGEN 

 

Sinds een paar weken is onze groep uitgebreid met twee nieuwe leerlingen. Gezellig 

en leuk! Altijd spannend voor de nieuwe kinderen, maar ook voor de bestaande groep. 

Dat betekent dat we de afspraken die wij als groep met elkaar hebben gemaakt bij de 

KIVA-lessen met hen hebben gedeeld. Ook hebben zij hun naam tussen de andere 

namen op het groepsblad op de deur geschreven, als teken dat ze bij de groep horen. 

Mooi om dat op deze manier te kunnen doen. 

 

PODIUMSPEKTAKEL 

 

Groep 5 heeft op 9 april meegedaan aan het podiumspektakel in theater De Kappen. 

Vanuit het cultuuronderwijs in Haaksbergen werd dit georganiseerd. De kinderen 

maakten op speelse wijze kennis met theater en theatervormen. Er werden vier work-

shops gegeven door vakdocenten. Iedere leerling volgde een combinatie van twee 

workshops. Onze groep kreeg een workshop Muziek (percussie-workshop) verzorgd 

dooreen vakleerkracht van de Popschool en een workshop Theaterdans van theater-

groep Luna. Aan het eind van de ochtend was er een gezamenlijk optreden in de thea-

terzaal, waar de leerlingen lieten zien wat ze tijdens de workshops hadden geleerd en 

ingestudeerd.  

 

CREATIEVE VAKKEN 

 

Tijdens de handvaardigheidslessen krijgen wij hulp van de moeder van Hugo. We zijn 

heel blij met deze extra handen en haar creatieve ideeën. In de deze nieuwsbrief een 

aantal foto’s met voorbeelden. Ook voor moederdag hebben de kinderen iets moois 

gemaakt. De moeder van Hugo kreeg een aparte verrassing! 

 

 



Kalender mei/juni 

 

15 mei    Vergadering medezeggenschaprsraad 

17 mei    Schoolreis groep 1 t/m 8 

29 mei    Juffendag 

30 en 31 mei    Hemelvaartweekend, alle leerlingen vrij 

3 t/m 7 juni    Avondvierdaagse 

10 juni     Pinksterweekend, alle leerlingen vrij 

11 juni    Studiedag, alle leerlingen vrij 

12 juni    Schoolfotograaf 

13 juni    Vergadering medezeggenschaprsraad 

26 juni    Doorstroomochtend 

27 juni    Musical groep 8 

28 juni    Verslagen mee groep 1 t/m 7 

 

 

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 


