
MEDEDELINGENBLAD 
Montessorischool Haaksbergen Nr. 1 - augustus 2019 

Welkom (terug) op school!  

Fijn om iedereen weer te zien en spreken, ook tijdens de gezellige koffieochtend van 

maandag.  

We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en kijken uit naar een leerzaam, 

vrolijk en uitdagend schooljaar.  

Dit is het eerste Mededelingenblad van schooljaar 2019-2020. Met deze nieuwsbrief 

brengen wij u op de hoogte van praktische, onderwijskundige en personele zaken.     

Praktische informatie over de school kunt u ook terugvinden in het informatieboekje. 

Hierin staan tevens de belangrijke data van dit schooljaar. Het informatieboekje met de 

jaarkalender ontvangt u vandaag per mail en kunt u terugvinden op de website van onze 

school: www.montessorihb.nl 

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Soms heb ik een afspraak buiten 

de deur. Wilt u iets met mij delen of aan mij vragen, dan kunt u altijd een afspraak      

maken. U kunt mij bereiken op het mailadres: directie@montessorihb.nl of op maandag, 

dinsdag en donderdag per telefoon: 053-5724076.  

Informatieavond voor ouders/verzorgers  

Wij nodigen alle ouders/verzorgers uit om op donderdag 5 september aanwezig te zijn 

tijdens de informatieavond. Tijdens deze avond krijgt u belangrijke informatie over de 

groep van uw kind, over activiteiten op school en over de onderwijsinhoud.  

 

Programma:  

19.00-19.45 uur  informatie in de groep: groep 3/4 en groep 7/8  

19.45-20.00 uur  koffie en thee  

20.00-20.15 uur  algemeen gedeelte in de hal  

20.15-21.00 uur  informatie in de groep: groep 1/2 en groep 5/6  

 

Graag tot ziens bij de informatieavond! We gaan er een mooi schooljaar van maken voor 

alle leerlingen van onze school.  

Tot ziens in de school of op het plein.  

 

Vriendelijke groet,  

Namens het team van Montessorischool Haaksbergen,  

 

Barbara Keijzers  

We zijn weer begonnen! 
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EVEN VOORSTELLEN... 

 

Ik ben Rachel van Duiven en met ingang van schooljaar 2019-2020 de intern begeleider op  

Montessorischool Haaksbergen.  

Ik ben 44 jaar, getrouwd met Addi en we hebben samen twee dochters; één van bijna 16 en één 

van 12 jaar. Wij wonen in Almelo en mijn hobby’s zijn wandelen met onze hond, tuinieren in 

onze (moes)tuin en dansen. Ik ben vorig schooljaar al een aantal keer op school geweest en ik 

ben onder de indruk van de veelzijdige inrichting van het gebouw en ik ervaar de sfeer als bij-

zonder prettig. Vanaf dit schooljaar hoop ik daar mijn bijdrage aan te leveren en u te ontmoeten.  

Mijn werkdagen zijn dinsdag en donderdag. U kunt mij bereiken per mail: ib@montessorihb.nl 

Graag tot ziens! 

 

Lio-stagiair 

Dit schooljaar hebben wij een lio-stagiair op school, Rosan Terhürne. De lio-stage is de eindstage in de afstudeerfase van de  

lerarenopleiding. Lio staat voor leraar in opleiding. Rosan heeft het diploma Montessori Basisbekwaam al gehaald. Zij loopt stage 

in groep 1/2 op donderdag en vrijdag. In het volgende Mededelingenblad stelt zij zich aan u voor. 

 

Wij wensen Rachel en Rosan een fijne tijd bij ons op school! 

INFORMATIEBOEKJE EN JAARKALENDER 

 

Vandaag ontvangt u bij dit Mededelingenblad ook het informatieboekje met hierin de jaarkalender. Een aantal data in de jaarkalender 

is onder voorbehoud. Wijzigingen communiceren we via het Mededelingenblad en de website. Het informatieboekje is ook terug te 

vinden op onze website. Dit schooljaar werkt de schoolApp helaas niet meer. Basisonline heeft deze service opgeheven. We zullen een 

alternatief zoeken voor de schoolApp. Zodra er een keuze is gemaakt, wordt u hierover geïnformeerd. 

 

 

OUDERHULPLIJST 

  

Deze week ontvangt u de ouderhulplijst per mail. Op deze lijst staan uiteenlopende activiteiten waarmee u ons kunt helpen.  

U kunt zelf aangeven wat u voor school wilt doen. Wij zijn blij met alle extra handen. Dit formulier graag uiterlijk vrijdag 6 september 

inleveren.   

 

 

SCHOOLPLEIN EN SCHOOL 

 

Het tweede ontwerp voor het schoolplein is in de maak. De ontwerpster is druk bezig om alle input van kinderen, teamleden en    ou-

ders te verwerken. Binnenkort komt de werkgroep weer bij elkaar om de planning voor de komende periode vast te leggen. We plan-

nen een aantal zaterdagen in waarbij we samen met ouders aan de slag kunnen om de eerste werkzaamheden te verrichten. Dit 

scheelt in de kosten en we maken er meteen een gezellige ochtend van. De eerste zaterdag is op 30 november. We rekenen op veel 

ouders die komen helpen. Noteert u de datum alvast in uw agenda! ‘Vele handen maken licht werk.’ 

De school is weer opgeruimd (ook de zolder) en er is een aantal zaken vernieuwd. In groep 5/6 en groep 7/8 staat/hangt nu een digi-

bord. Het bord van groep 7/8 kunnen we ook gebruiken in de hal. Het oude ActivBoard in de hal is daarom weggehaald. Bij het wegha-

len van oude spullen of het verplaatsen van dingen komen er helaas vaak lelijke plekken tevoorschijn op muren en vloeren. Chantal 

doet haar best om de vloer zo schoon mogelijk te krijgen. Binnenkort komt er een schilder om al het schilderwerk in de school bij te 

werken. Daarna ziet alles er weer mooi en fris uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Kalender september 

 

2 september     Vergadering oudercommissie  

3 september     Schoolfotograaf 

5 september     Informatieavond ouders groep 1 t/m 8 

13 september    Open Monumenten Klassendag groep 7/8 

16/23/30 september  Start ‘Zien en Doen’ voor groep 6 

16 september    Vergadering medezeggenschapsraad 

18 september    Haltles voor groep 7/8 

26 september    Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

De jaarkalender staat op onze website. 

SUBSIDIE DUBBELE BEGLAZING 

 

Vorig schooljaar hebben we de laatste enkele beglazing op onze school laten vervangen door dubbel glas. Een goede investering, want 

het levert ons een lagere energierekening op. De Provincie Overijssel stimuleert scholen om energieneutraal te worden. We hebben 

een mooie subsidie van hen ontvangen voor het plaatsen van dubbel glas. We zijn heel blij met deze bijdrage in de kosten. 

  

 

SCHOOLFOTOGRAAF 

  

Dinsdag 3 september komt de schoolfotograaf. Zoals u vorig schooljaar in het Mededelingenblad heeft kunnen lezen, komt de foto-

graaf vanaf dit schooljaar aan het begin van het jaar. Op deze manier hebben we van alle groepen een recente foto en de portretfoto’s 

gebruiken we voor interne doeleinden (zoals bijvoorbeeld het sociogram van KiVa). Alle ouders/verzorgers beslissen zelf of ze de  

foto’s van hun kind(eren) kopen bij de fotograaf. Let op: de fotograaf komt dus niet nogmaals aan het eind van schooljaar 2019-2020.   

 

 

LEERLINGENKAART  

  

Tijdens de informatieavond, donderdag 5 september, vragen wij u om de leerlinggegevens op de leerlingenkaart van uw kind te con-

troleren. Zijn er wijzigingen dan kunt u dit op het aanwezige formulier aangeven en achterlaten bij de leerkracht. Zijn er geen correc-

ties/wijzigingen dan hoeft u niets te doen.  


