
MEDEDELINGENBLAD 
Montessorischool Haaksbergen Nr. 3 - september 2019 

KIVA-MONITOR 

 

Op onze school vullen leerlingen twee keer per jaar (in oktober en april) een digitale  

vragenlijst in. Dit is de KiVa-monitor. Wij nemen de vragenlijst van oktober de komende 

weken in de groep af. De vragen gaan onder meer over welbevinden, sociale veiligheid, 

pesten en (vriendschaps)relaties in de klas. De leerkrachten krijgen een rapport van hun 

groep, inclusief sociogrammen. Met het groepsrapport krijgen zij een helder beeld van 

hun groep en individuele leerlingen, zodat zij hun handelen daarop kunnen aanpassen. 

Dit komt terug in het periodeplan ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’. Op deze manier 

zorgen we dat alle kinderen een fijne plek in de groep hebben. ’Samen maken wij er een 

fijne school van.’ KiVa levert ook een rapport op schoolniveau aan. In dit schoolrapport 

worden de trends en ontwikkelingen op schoolniveau gepresenteerd. Dat levert goede 

informatie op, waarmee ons beleid wordt getoetst en verbeterd.  

 

Leerlingmonitor: een wettelijke verplichting  

Scholen zijn wettelijk verplicht de sociale veiligheid onder leerlingen te monitoren  

door middel van een gevalideerde leerlingvragenlijst. De KiVa-monitor is een prettig  

instrument om mee te werken en hiermee voldoen wij aan de wettelijke verplichting.  

De Onderwijsinspectie heeft aangegeven enthousiast te zijn over de KiVa-monitor.  

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) SCHOOLJAAR 2019-2020 

 

Wij hebben als MR op 16 september onze eerste vergadering van het jaar gehad. We zijn, 

net als vorig schooljaar, met vier leden. Esther Diepenmaat (voorzitter) en Patricia Lucas 

(secretaris) namens de ouders en Judith Vlaming en Karin Ossenkoppele namens de leer-

krachten. Iedere vergadering schuift onze directeur Barbara Keijzers aan en bespreken we 

de punten die op de agenda staan. We richten ons op alle ontwikkelingen die langskomen 

in een schooljaar. Jaar- en periodeplannen, ideeën over beter onderwijs, het formatie-

plan, de begroting, enz. Wij hebben een positief-kritische houding. 

Dit jaar zullen we ons ook zeker gaan bezighouden met de ontwikkeling t.a.v. het Groene 

Schoolplein, Montessori Peuterspeelzaal en nieuwe structuur van bestuur en school. 

We hangen op het bord in de hal (net achter de deuren) telkens de laatste goedgekeurde 

notulen van onze vergadering op, zodat ook jullie mee kunnen kijken wat wij zoal bespre-

ken.  

Heb je vragen of zaken die ons aangaan, dan zijn wij bereikbaar op het schoolplein of via 
de mail: mr@montessorihb.nl 

Wij wensen iedereen een fijn schooljaar, de MR Montessorischool Haaksbergen 
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Team Montessorischool  

Haaksbergen 
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KINDERBOEKENWEEK 2019 

 

Het grootste kinderboekenfeest van Nederland staat voor de deur: de Kinderboekweek!  

Van 2 t/m 18 oktober is het op school één groot boekenfestijn. Het thema van dit jaar is Reis 

mee! Woensdag 2 oktober starten we met een gezamenlijke feestelijke opening in de hal. 

Verder zijn er in de groepen verschillende activiteiten en lessen, waarin boeken en lezen 

onder de aandacht worden gebracht. Op vrijdag 18 oktober sluiten we de Kinderboekenweek 

af met een boekenmarkt.  

 

Kinderboekenmarkt 

Op vrijdag 18 oktober organiseren wij een boekenmarkt op school. Alle kinderen mogen die dag hun oude, gelezen boeken en/of 

stripboeken verkopen. Hiermee proberen we het lezen te stimuleren en leren we de kinderen met geld om te gaan.  

Hoe gaat het in zijn werk?  

De kinderen mogen die dag een aantal boeken meenemen met daarop een prijs vermeld (sticker of papiertje). U bepaalt samen 

met uw kind wat hij/zij voor elk boek wil vragen, met een maximum van 2 euro per boek. Daarnaast zorgen de kinderen zelf voor 

een kleedje en een bakje voor het (wissel)geld. De opbrengst is voor het kind.  

 

De boekenmarkt is van 13.00 tot 14.00 uur en u bent als ouder (opa, oma, enz.) van harte welkom. Zeker in de lagere groepen 

wordt uw hulp/aanwezigheid erg op prijs gesteld.  

THEATERVOORSTELLING VOOR GROEP 1/2: DIERENDORPJE  

 

Groep 1/2 gaat op vrijdag 4 oktober naar de voorstelling ‘Dierendorpje’. Het is een 

beeldende voorstelling met live muziek door Valentijn Productiehuis. Het boek  

Dierendorpje van Kim-Lian van der Meij en Gitte Spee komt tot leven.  

Een vertelster, een muzikant en de dieren uit het dorpje spelen een muzikale en  

beeldende voorstelling, waarin associatieve verhaaltjes verteld worden.  

 

 

THEATERVOORSTELLING VOOR GROEP 3: DE SNELSTE ZEBRA VAN DE WERELD  

 

De vertelvoorstelling 'De snelste zebra van de wereld' is gemaakt naar aanleiding van het gelijknamige prentenboek van Youp van ‘t 

Hek met tekeningen van Georgien Overwater. Groep 3 gaat op maandag 30 september naar deze voorstelling van Harro van Lien. 

  

Het verhaal gaat over lelijk winnen en mooi verliezen. Je kunt leuk winnen, vrolijk winnen, gezellig winnen, maar je kunt ook vervelend 

winnen. Zebra wil iedere dag hardloopspelletjes doen. Hardrennertje, Sprinterdesprint, Vlugge Wilma, het is allemaal goed, als hij 

maar keihard kan rennen en altijd kan winnen.  

Tijger, Eekhoorn, Haas en Nijlpaard hebben zich verstopt, ze zijn het zat, ze willen niet meer rennen. Zebra wint niet alleen altijd, hij 

wint ook nog eens helemaal niet leuk. Tijger gaat het hem vertellen: ‘Zebra, niemand wil tegen je rennen!’  Even is het stil in het bos, 

heel stil. Maar dan schraapt Zebra zijn hoef, Zebra is niet bang, zelfs voor Niemand 

niet! Het hele bos en ver daarbuiten maakt zich klaar voor de wedstrijd van het jaar: 

Zebra tegen Niemand.  

  

De snelste zebra van de wereld is een voorstelling over winnen en verliezen, maar ook 

over vriendschap. En natuurlijk over het belang van een goeie schuilhut.  

  

Harro van Lien is verteller, acteur en theatermaker. Zijn passie ligt bij betrokken thea-

ter. Hij maakt voorstellingen die het publiek raken, maar toch bemoedigen. Hij richt 

zich met zijn voorstellingen op kinderen in de basisschoolleeftijd. Hij maakt graag ver-

halen zonder een strak educatief/maatschappelijk doel. Gewoon mooie verhalen in een 

theatrale verpakking.   



 
NIEUWS VAN DE MONTESSORI PEUTERSPEELZAAL 

 

Na een heerlijke vakantie, zijn we dinsdag 27 augustus weer van start gegaan.  

We zijn begonnen met het thema ‘de zee’. Zijn jullie wel eens bij de zee geweest? 

En toen je bij de zee was, wat kon je toen vinden op het strand? Inderdaad, schelpen.  

We hebben schelpen op onze thematafel liggen en daar kunnen we ook mee tellen.  

We hebben onze eigen zee in het lokaal. Daar komen al onze geknutselde zeedieren in. 

Zijn ze niet mooi?  

 

Op dinsdag 1 en donderdag 3 oktober hebben we inloopochtend bij de Peuterspeel-

zaal. Kent u ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar? Wilt u hen wijzen op de 

mogelijkheid om op deze ochtend binnen te lopen? We maken er een gezellige och-

tend van en voor alle peuters staat een verrassing klaar! Op onze website en Facebook-

pagina kunt u meer informatie vinden. Inloop van 08.30 tot 12.30 uur. 

 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 3/4 
 

Wat zijn we heerlijk gestart dit schooljaar! Deze eerste weken besteden we veel aan-

dacht aan de KiVa-lessen. We zijn aan het leren hoe we met elkaar omgaan in de 

groep. Wat de afspraken zijn en hoe we het beste tot werken komen. Een hele nieuwe 

groepsvorming met prachtige momenten en vraagstellingen. 'Waarom is iets beleefd of 

onbeleefd?', 'Wat vind jij dat een fijne groep is?', 'Wat moeten we daarvoor doen met 

z'n allen?'. 

De regels die naast onze groep hangen (zie foto) vinden we met elkaar belangrijk om te 

hanteren in onze groep. De kinderen hebben zelf de regels genoemd waar ze zich aan 

willen houden. Als er iets gebeurt tussen twee kinderen gaan we terug naar ons afspra-

kenpapier en aan de hand hiervan bespreken we wat er anders had gekunt. Met een 

duimafdruk bevestigt elk kind dat hij/zij eraan mee doet.                                

  

In onze groep zijn we gestart met het kosmische thema 'Ik en tijd'. We hebben het over 

onszelf en de tijd. Wie ben ik en wat heeft tijd daarmee te maken? Verleden, heden en 

toekomst zijn begrippen die onder andere uitgebreid aan bod komen. De kinderen 

komen met prachtige voorbeelden uit het verleden. Van verhalen over familieleden die 

in de oorlog hebben geleefd tot over wat we later willen worden. In dit thema past het 

prachtig dat Willem uit groep 3 een broertje heeft gekregen. Met z’n allen hebben we 

een mooi cadeau gemaakt. Moeder en vader zijn op school gekomen met baby Guus. 

Het cadeau is door de kinderen aangeboden en met veel plezier ontvangen door  de 

ouders. 

 

Ook lezen doen we veel. We hebben lezen overal 

bij nodig en we doen ons uiterste best om veel te 

oefenen. We lezen in duo, om-en-om, we doen 

aan dobbelsteenlezen, we doen aan voor-koor-

door-lezen met de juf en/of met een leesouder. 

Het maken van leeskilometers bevordert het vlotte 

lezen. Ook thuis lezen samen met uw kind is gezellig en leerzaam én ook dat telt mee 

met de kilometers maken. 



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 oktober 

 

1 en 3 oktober  Inloopochtend Montessori Peuterspeelzaal 

2 oktober    Start Kinderboekenweek 

4 oktober    Voorstelling groep 1/2 

9 oktober    Voetbaltoernooi groep 7/8 

10 oktober    Technieklokaal groep 7/8 

15 oktober    Oudercommissievergadering 

18 oktober    Afsluiting Kinderboekenweek; boekenmarkt 

21 t/m 25 oktober Herfstvakantie 

 

 

 

 

De jaarkalender staat op onze website. 


