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INFORMATIEAVOND 

 

Vorige week dinsdag 12 november was er een informatieavond voor alle leden (ouders) 

van onze school. De avond was bedoeld om de leden te informeren over het voorgeno-

men besluit van het bestuur om de bestuursvorm en de rechtsvorm aan te passen. In de  

bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de presentatie met de informatie. Voor vragen 

kunt u terecht bij bestuur, medezeggenschapsraad of directeur. 

 

Dinsdag 26 november, 19.30 uur   

Algemene ledenvergadering 
 

Tijdens deze avond stemmen de leden over het voorgenomen besluit. We hopen op een 

grote opkomst. U ontvangt nog een uitnodiging van het bestuur. Wilt u de datum en tijd 

alvast in uw agenda noteren! 

 

 

 

 

GROEN SCHOOLPLEIN 

 

Vrijdag 15 november is de werkgroep Groen Schoolplein bijeengekomen. Bij de werk-

groep is een nieuwe ouder aangeschoven, Bjørn, de vader van Hugo uit groep 6. Fijn om 

gebruik te kunnen maken van zijn expertise als hovenier én enthousiasme. Samen met 

Hans van de Tuinen van Geerdink hebben we de offerte doorgenomen. De ouders waren  

positief kritisch en de vergadertijd ging razendsnel voorbij. We plannen op korte termijn 

een nieuwe bijeenkomst, zodat we het tijdpad voor dit schooljaar met elkaar kunnen 

vastleggen. 
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Nieuws uit de Montessori Peutergroep 
 

Een ochtend bij de Montessori Peutergroep 

De peuters komen om de beurt binnen, de tas en de jas gaan in ieders eigen bakje. Met 

papa/mama of alleen zoeken de peuters uit wat ze kunnen doen. Ze kiezen iets uit de 

kast of gaan spelen in één van de speelhoeken. We zwaaien papa of mama nog even 

gedag. En soms is het nog fijn om even bij de leidster, Ilse, op schoot te zitten.  

 

Rond 09.00 uur gaan we in de kring. Ilse leest eerst een verhaal voor uit een boek dat bij 

het thema van die periode past. We hebben onder andere het boek Mama kwijt gelezen. 

Dit gaat over een uiltje dat zijn mama kwijt is. De eekhoorn helpt het uiltje zoeken naar 

zijn mama. De activiteit die we daarna in de kring doen, sluit aan bij het boek dat is voor-

gelezen. Ilse heeft een veer meegenomen, welke dieren hebben er veren? En hoe voelt 

een veer? De kinderen voelen hoe zacht een veer is. Onze veer is geel, maar bij welk 

blaadje op de grond past deze veer? We zoeken daarna om de beurt iets in het lokaal 

dat bij de kleuren van de blaadjes op de grond past. We sluiten de kring af door nog 

leuke herfstliedjes te zingen zoals ‘Eekhoorntje, eekhoorntje met je lange staartje’ en ‘De 

spin wiedewin’. 

Hierna mogen de kinderen een knutselwerkje maken als ze dit willen. Dit keer mogen ze 

een uiltje beplakken met veertjes. Ze doen dit zelfstandig en ontdekken zelf hoeveel lijm 

ze nodig hebben om een veertje te laten plakken. Soms wordt er even ingegrepen, want 

het hele lijmpotje hoeft er natuurlijk niet op.  

 

Iedere speeldag is er tijd voor een montessorilesje. Deze ochtend doen we het lesje met 

de hele groep. Eén kind mag een kleedje uitrollen. Ilse geeft een lesje met de roze toren. 

Het gaat hier om het begrip groot en klein. We pakken, met twee handen, blokje voor 

blokje de toren uit de kast en leggen de blokjes op het kleedje. De peuters voelen dan al 

welk blok groot voelt en welk blokje klein. Wanneer alle blokken op het kleedje liggen, 

beginnen we met het opbouwen van de toren. We beginnen met groot en eindigen met 

klein. We beginnen onderaan te voelen en gaan met de handen langs de toren en eindi-

gen bij klein. Het begrip groot en klein wordt iedere keer benoemd.  

 

Rond 10.15 uur gaan we aan tafel om fruit te eten en een beker water te drinken. Na het 

fruit maken de kinderen zelf de tafel schoon en we geven de plantjes water. Dan is het 

tijd voor een schone luier of om even te plassen op de kleine wc-tjes op de gang.  

En dan de jassen aan… we gaan naar buiten. We spelen vaak bij de kleuters op het grote 

plein, maar ook spelen we in onze eigen tuin.  

 

Rond 11.45 uur zijn we weer binnen. We pakken dan wat boekjes waar de peuters zelf in 

mogen kijken of spelen met de zandtafel. De ochtend is alweer voorbij. De peuters kun-

nen nu elk moment worden opgehaald. 

 

 



 

Nieuws uit groep 1/2 
 

 

Herfst, het weer en regenbogen 

In de groep hebben wij de afgelopen periode gewerkt over de herfst. We hebben het 

over de spin, de eekhoorn en de egel gehad. Alle kinderen hebben een prachtige kijk-

doos gemaakt. U heeft de tentoonstelling vast wel gezien op de gang.  

 

 

Daarna hebben we het over het weer in de herfst gehad. Hoe ontstaat regen eigenlijk? 

En wat voor soort wolken zijn er? We hebben elke dag gekeken naar de temperatuur, 

hoeveel regen er was gevallen in de regenmeter en of er wind stond. En daar hebben 

we dan een weerbericht over gemaakt met onze eigen gemaakte tv. 

Als laatste hebben we het nog over het ontstaan van regenbogen gehad. Die hebben 

we geschilderd en er daarna nog een beetje glitter over gestrooid als finishing touch.   

 

Sinterklaas 

Nu gaan we langzaam over op het thema van het jaar; Sinterklaas! Iedereen is nu al 

benieuwd of rommelpiet dit jaar ook weer de klas op de kop gaat zetten òf laat Sint 

hem dit jaar thuis? We wachten het af!  

 



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 november/december 

 

20 en 21 november Adviesgesprekken groep 8 

25-30 november  Deze week 10-minutengesprekken 

26 november   Algemene Ledenvergadering, 19.30 uur 

27 november   Medezeggenschapsraadvergadering 

30 november   Pleinwerkdag: vervalt!* 

5 december    Sinterklaasviering, onder schooltijd 

19 december    Kerstviering, 17.00-19.00 uur 

20 december    Leerlingen om 12.00 uur uit 

23 december    Start kerstvakantie 

*Er komt een nieuwe datum. 

 

 

De jaarkalender staat op onze website. 

NATASUNIK LAB ORGANISEERT DE KOMENDE WEKEN TWEE  

NIEUWE WORKSHOPS 

 

De eerste workshop Science & Technology de Kracht van Luchtdruk  

bestaat uit twee middagen, de eerste op woensdagmiddag 20 november 

en de tweede op woensdagmiddag 27 november, beide starten om 14.30 

en eindigen om 15.45 uur. In deze workshop gaan kinderen uit groep 6, 7 

en 8 (uit de gemeente Haaksbergen e.o.) o.a. ontdekken wat luchtdruk is 

en of je met de kracht van luchtdruk een voorwerp kan laten bewegen. De 

kosten van deze workshop zijn € 15,00. De workshop vindt plaats bij IKC 

de Kameleon, Bartokstraat 56 in Haaksbergen.  

Aanmelden kan tot 21 november. 

 

Deze tweede Workshop die NatasUnik Lab Science 'Gezonde Voeding?' is 

voor kinderen van groep 3, 4, 5 uit de gemeente Haaksbergen e.o. In de-

ze workshop gaan de kinderen o.a. ontdekken wat gezonde voeding is en 

of je verschillende ingrediënten kunt testen in voeding. 

De workshop bestaat uit 1 les. De les begint woensdagmiddag 11 decem-

ber om 14.30 uur en duurt tot 15.45 uur. De kinderen kunnen zich aanmel-

den voor de workshop, de kosten zijn € 7,50 per kind. De Scienceles vindt 

plaats bij IKC de Kameleon, Bartokstraat 56 in Haaksbergen.  

Aanmelden kan tot 10 december. 

 

Voor vragen en aanmelding mail: NatasUnik@gmail.com  

https://www.facebook.com/NatasUnikLab/
https://www.facebook.com/NatasUnikLab/
mailto:NatasUnik@gmail.com

