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INFORMATIEAVOND 

 

De informatieavond is druk bezocht. Fijn om zoveel betrokken ouders te zien en spreken. 

Tijdens de bijeenkomst in de groep werd informatie gegeven over het komende school-

jaar, Montessori, KiVa, het lesprogramma, de klassenouder en nog veel meer.  

Tijdens het koffiemoment in de centrale hal was een korte presentatie over wat we als 

school het komende schooljaar gaan oppakken, uitbouwen en verstevigen. 

 

We hebben het onder andere gehad over Lesson Study. Hiermee gaan we als team aan de 

slag. Tijdens teamvergaderingen en studiedagen worden wij vanuit Expertis begeleid in 

onze eigen groei met betrekking tot het onderwijs aan (meer)begaafde leerlingen. 

‘Met elkaar leren wij iedere dag.’ 

Lesson Study draagt bij aan een duurzame schoolontwikkeling (Hattie, 2015). Het is een 

bewezen effectieve manier om gedifferentieerde lessen te ontwerpen en te geven. Door 

observatie, reflectie en uitwisseling van kennis willen we de kwaliteit van onze lessen 

verhogen en de professionalisering van de leerkrachten vergroten. We richten ons nu 

specifiek op de groep (meer)begaafde leerlingen, echter hebben alle leerlingen van onze 

school baat bij dit proces. 

 

In de centrale hal hangt een tekening met het ontwerp van het nieuwe schoolplein. Op 

dit moment zijn we druk met het financiële plaatje. Wat gaat het kosten en hoe krijgen 

we dit geld bij elkaar? We hebben al gespaard, een subsidie ontvangen van de Provincie 

Overijssel en ideeën voor sponsoracties. Om het plein echt mooi te maken en alle wensen 

van kinderen, leerkrachten en ouders uit te voeren kunnen we echter meer geld/hulp 

gebruiken. Heeft u een idee voor sponsoring, weet u iemand /een bedrijf die/dat ons kan 

sponsoren (bijvoorbeeld met picknicktafels voor op het plein)? Neem dan contact op door 

een mail te sturen naar: info@montessorihb.nl 

Op zaterdag 30 november gaan we aan de slag op het plein. Noteert u deze datum in uw 

agenda? Alleen met uw hulp kunnen we het plein realiseren. 

 

Heeft u vragen, maakt u zich zorgen, heeft u een compliment voor de school? Loop dan 

binnen bij de leerkracht of de directeur. We gaan graag met u in gesprek. 

KiVa 
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EVEN VOORSTELLEN... 

 

Lio-stagiair 

Mijn naam is Rosan Terhürne en ik ben op de donderdag en de vrijdag als (lio)stagiair in groep 1/2  

te vinden. Ik ben vierdejaars pabo-studente en heb daarnaast mijn diploma Montessori Basis-

bekwaam. Sinds vorig schooljaar ben ik bezig met mijn jonge kind specialisatie. Ik kijk met veel  

plezier uit naar mijn stagedagen! 

 

Onderwijsassistent 

Meral is de komende weken afwezig. Zij wordt deze periode vervangen door Petra Ekkelboom, die zich hieronder aan u voorstelt: 

Beste ouders,  

Van uw kinderen hebt u misschien al wel gehoord dat er een nieuwe juf op school rondloopt of misschien zag u een nieuw gezicht 

in de gang. Hoog tijd dus om mezelf even voor te stellen. 

Ik ben Petra Ekkelboom, onderwijsassistent en mij is gevraagd Meral te vervangen zolang zij afwezig is. Mijn werkdagen zijn 

maandag, dinsdag en vrijdag. Intussen heb ik kennisgemaakt met alle kinderen en zal ik regelmatig in de klas assisteren of met 

kinderen in kleine groepjes werken. Ik heb er erg veel zin in. Mocht u nog vragen hebben stel ze gerust. 

Groetjes, Petra 

 

Onderwijs ondersteunend 

Anouk Plentinger is oud leerling van onze school. Zij heeft aangeboden de komende weken op woensdag te komen helpen op 

school. Zij doet dit als vrijwilliger en gaat op woensdag onder andere pleinwacht lopen samen met de leerkrachten. In het volgen-

de Mededelingenblad stelt zij zich aan u voor. 

 

Ook Petra en Anouk wensen wij een fijne tijd op onze school. 

OPROEP 

 

Welke ouder (of opa/oma) wil ons helpen met het timmeren van een boekenkastje? Wij willen graag een zwerfboekenstation starten 

en hiervoor hebben we een mooie kast nodig. Op school liggen een aantal voorbeelden van bouwtekeningen. We willen dit graag voor 

2 oktober (opening Kinderboekenweek) geregeld hebben. Heeft u nog wat resthout liggen, twee rechterhanden en wilt u tijd maken 

voor school? Stuur een mailtje naar: info@montessorihb.nl. 

Alvast bedankt! 

 

 

 

Nieuws uit groep 1/2 
 

Wij zijn na de vakantie gestart met het thema “strand, zee en water”. We hebben vissen telwerkjes en een prachtige bak met schelpen 

waar we verschillende telactiviteiten mee doen.  

Ook zijn we begonnen met de flexibele ochtend eetpauze. We hebben drie zandlopers die de kinderen zelf kunnen pakken. Als de 

zandloper klaar is ruimen ze op en gaan weer aan het werk. Het is voor kinderen fijn om zelf het eetmoment te bepalen. Mooi om te 

zien hoe goed iedereen het oppakt en hoe verschillend de eetmomenten zijn per kind.  

Ook zijn we gestart met het vijf-gelijke-dagen-model. We hebben elke dag een vast ritme en dat is voor iedereen duidelijk en voorspel-

baar. Ondertussen vallen de eikels al uit de bomen en gaan we langzaam over naar een nieuw seizoen. Ook weer leuk! 



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 

 

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 

 

*Eén van deze data start onze groep 6 (indeling is nog niet bekend). 

 

De jaarkalender staat op onze website. 

Daag jezelf uit, daag een ander uit, loop, ervaar, ontdek en geniet! 

Kennedymars Haaksbergen 
Evenals vorig jaar organiseert de Stichting Kennedymars Haaksbergen weer haar jaarlijk-

se evenement. 

  

Daar willen wij ook graag de basisschooljeugd bij betrekken. De afstand van 10 km. is 

namelijk uitermate geschikt voor die doelgroep. Ons doel is om de jongeren meer te 

laten bewegen en sociaal interactief bezig te laten zijn tijdens het volbrengen van een 

persoonlijke wandelprestatie. 

  

Na de afgelasting in 2018 opnieuw een primeur in 2019! 

De Avond Mini Kennedymars op vrijdagavond 20 september van 10 kilometer is uiter-

mate geschikt voor de schooljeugd. Deze prachtige avondroute neemt je mee door de 

natuur rond Haaksbergen. Even proeven aan de sfeer van de 80 kilometertocht. En een 

welverdiende rustpauze bij scouting de Klomp waar een dorstlessend drankje klaar 

staat. Ook de Mini Kennedymars op zaterdag 21 september laat de deelnemers van de 

mooie omgeving van Haaksbergen genieten. 

 

Tot en met 15 september kan men zich via onze website inschrijven met aantrekkelijke 

kortingstarieven. Website: www.kennedymarshaaksbergen.nl/inschrijven  

Op vrijdag en zaterdag kan men zich inschrijven bij het startbureau in sporthal de Bouwmeester.  


