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PARKEERBELEID 

 

Vorig schooljaar heeft de gemeente Haaksbergen Julie-meubilair geplaatst op de stoep 

voor onze school. Wij zijn hier nog steeds erg blij mee. Voor alle gebruikers van de weg is 

het duidelijk; rijd voorzichtig, u nadert een schoolterrein. Eén van de voorwaarden van 

het plaatsen van het meubilair was dat de ouders van onze school hun auto’s parkeren op 

één van de parkeerplekken rondom de school en niet langs de stoep voor de school. Dit is 

een tijd goed gegaan. Het valt ons en een aantal ouders echter op dat er steeds vaker 

auto’s bij het schoolhek stilstaan of parkeren.  

Daarom nu een herinnering: Wilt u uw auto parkeren op de parkeerplaats en samen met 

ons zorgen voor een veilige schoolomgeving? Als uw kinderen gebracht en/of gehaald 

worden door een VSO/BSO, wilt u dan met hen afspraken maken over het brengen/halen 

van uw kind? Ook deze organisaties vragen wij om niet aan de straat te parkeren en zeker 

geen kinderen uit de auto te zetten en weer door te rijden. Dit zorgt voor gevaarlijke situ-

aties. Alvast bedankt voor uw medewerking; samen maken wij er een veilige school van! 

 

 

LANDELIJKE STAKING IN HET PRIMAIR ONDERWIJS 

 

Voor 6 november is een landelijke staking aangekondigd door de onderwijsvakbonden. 

Op dit moment is het nog niet bekend of (alle) leerkrachten van de Montessorischool 

Haaksbergen aan deze stakingsdag meedoen. Houdt u er in ieder geval wel rekening mee 

dat de mogelijkheid bestaat dat de leerkrachten staken en de kinderen op 6 november 

geen school hebben. Zodra er meer bekend is, laten wij het u weten. 

 

 

KINDERCOMMISSIE 

 

Ieder schooljaar is er een kindercommissie met leerlingen uit groep 7/8. Voor dit school-

jaar zijn de volgende doelen voor hen belangrijk: het Groene Schoolplein, samenwerken, 

de school nog beter en leuker maken, sponsoractiviteiten en feestvieren. Op de volgende 

bladzijde stellen de leden zich aan u voor. 
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Team Montessorischool  

Haaksbergen 



KINDERCOMMISSIE 2019-2020 

 

De nieuwe kindercommissie is gekozen. De leden stellen zich hieronder aan u voor.  

 

Ruben: 

Ik ben 11 jaar en  zit in groep 8. Ik wilde in de Kindercommissie omdat ik graag mee wil denken om de school op een leuke manier 

beter te maken. 

Noah: 

Ik ben Noah en ik ben 10 jaar. Wat ik wil bereiken, is dat ik goed kan samenwerken met iedereen. 

Muriël: 

Ik ben Muriël en ik ben 10 jaar. Wat ik wil bereiken is dat ik vaker mijn mening zeg. 

CJ: 

Ik ben CJ en ik ben 10 jaar. Wat ik wil bereiken is dat ik duidelijk zeg wat ik wil. 

Mees: 

Ik ben Mees, ik ben 12 jaar en ik zit nu voor het 2e jaar in de kindercommissie. 

Ik vind het leuk om over de school te praten. Mijn leerpunten zijn: Als ik een 

idee heb moet ik leren dat ik het kort moet zeggen in plaats van het languit te 

zeggen. 

Asmae: 

Ik ben Asmae en ik ben 11 jaar. Ik zit voor mijn 2e
 jaar in de kindercommissie 

en ik vind het leuk om mee te helpen aan ideeën en plannen over de school. 

KINDERBOEKENMARKT 2019 

 

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

boeken 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 twee 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.  

 

 

 

 

KINDERZWERFBOEKSTATION 

 

Tijdens de boekenmarkt openen we het KinderzwerfboekStation van onze school. De opa van Maarten en Sander heeft een boeken-

kastje voor ons gemaakt. Hij heeft dit samen met een aantal kinderen in elkaar gezet op school. We zijn blij met het mooie kastje en 

willen dhr. Heino ook langs deze weg hartelijk bedanken! De leerlingen van de kindercommissie hebben een naam bedacht voor het 

station en zij verzorgen vrijdag 18 oktober de opening. Heeft u boeken voor het station (misschien wel na de kinderboekenmarkt) dan 

kunt u deze afgeven op school. De leerlingen van de kindercommissie zorgen ervoor dat het kastje steeds gevuld is met boeken die 

mogen zwerven. Meer informatie kunt u op de website vinden: www.kinderzwerfboek.nl  



 

Nieuws uit groep 5/6 
 

KiVa-lessen 

We zijn dit jaar enthousiast gestart in groep 5/6, met twee nieuwe leerlingen erbij. 

De eerste weken tot aan de herfstvakantie zijn we bezig met groepsvorming. Hiervoor 

gebruiken we de KiVa-lessen. Wat is een fijne groep, wat hebben we daar voor nodig? 

De eerste stap is kennismaken, wie ben ik, wie ben jij? Als je dat weet kun je rekening 

houden met elkaar.  

 

Zien en doen 

In september hebben we deelgenomen aan het jaarlijkse project ‘Zien en Doen’. We 

hebben een bezoek gebracht aan kunstzaal 'Achterom’. We keken naar kunst van de 

kunstenaar Ivo Kamphuis. Het thema dit jaar was ‘De WOLF is terug’.  

De kunstenaressen Ludmilla van der Spoel en Caroline van Ockenburg vertelden over 

de tentoonstelling. In de weken daarna hebben de kinderen onder begeleiding van 

beide kunstenaressen een eigen kunstobject gemaakt. De gemaakte werkstukken wer-

den na afloop in de kunstzaal tentoongesteld.  

 

 

 

GROEN SCHOOLPLEIN 

 

Na de herfstvakantie komt de werkgroep Groen Schoolplein weer bij elkaar. We zullen 

dan samen met de hovenier plannen maken voor dit schooljaar. We maken afspraken 

over wanneer de eerste tegels uit het plein worden gehaald, wanneer de Pleinwerkda-

gen zijn, hoe we potentiële sponsoren gaan benaderen, enz. 

De Pleinwerkdag van zaterdag 30 november is onder voorbehoud. Afhankelijk van de 

weersomstandigheden en de mogelijkheden van de Hovenier. We houden u op de 

hoogte. Mocht u willen aansluiten bij de werkgroep dan bent u welkom. Aanmelden 

kan door een mail te sturen naar: info@montessorihb.nl  

 

 

PERSONEEL 

 

De afgelopen periode heeft Petra ons erg goed geholpen als vervanger van Meral. Wij 

zijn blij met haar kennis, inzet en betrokkenheid. Na de herfstvakantie start Meral 

weer. Ook dat vinden we erg fijn. Petra zal eerst nog aanwezig zijn, zodat Meral rustig 

kan opbouwen. We hopen dat haar herstel spoedig verloopt en dan moeten we helaas 

ook weer afscheid gaan nemen van Petra. 

 

 

ANWB 

 

Op zondag 27 oktober gaat de wintertijd weer in! De ANWB zet zich al jaren in voor 

verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeers-

situatie meegemaakt door fietsers zonder licht. De kans op een aanrijding neemt met 

20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je 

hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in 

zodat uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets naar en van school gaan. Wilt u 

meer informatie kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie  

Iedere school die meedoet met ANWB Streetwise heeft een sjabloon en spuitkrijt ont-

vangen, wellicht ziet u binnenkort de tag op ons schoolplein staan! 

http://www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie


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/november 

 

18 oktober    Afsluiting Kinderboekenweek; boekenmarkt 

21 t/m 25 oktober Herfstvakantie 

27 oktober    Wintertijd gaat in 

7 november    Technieklokaal groep 7/8 

11 november   Oudercommissievergadering 

12 november   Algemene Ledenvergadering* 

15 november   Studiedag, alle leerlingen vrij 

16 november   Intocht Sinterklaas 

21 en 22 november Adviesgesprekken groep 8 

25-30 november  Deze week 10-minutengesprekken 

27 november   Medezeggenschapsraadvergadering 

30 november   Pleinwerkdag (Onder voorbehoud) 

De jaarkalender staat op onze website. 

 

 

* Hiervoor ontvangt u een aparte uitnodiging van het bestuur. 


