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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Vorige week dinsdag 26 november was er een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) 

voor de leden (ouders) van onze school. Omdat tijdens deze extra ALV onvoldoende leden 

aanwezig waren voor een rechtsgeldige stemming, is een nieuwe ALV vereist. Wij ver-

zoeken u dan ook vriendelijk om aanwezig te zijn op: 

 

Dinsdag 10 december, 19.30 uur   

Algemene ledenvergadering 
 

Tijdens deze tweede, extra ALV zullen nogmaals de volgende voorgenomen besluiten ter 

stemming aan de aanwezige leden worden voorgelegd: 

 

- Het Bestuur is voornemens de rechtspersoon om te zetten: 

  Van Vereniging naar stichting.  

- Het bestuur is voornemens de statuten te wijzigen: 

  Hierbij komen de statuten van de vereniging te vervallen, deze worden omgezet  

  in de statuten van de stichting. 

 

U heeft op donderdag 28 november een nieuwe uitnodigingsbrief en volmacht van het 

bestuur ontvangen per mail.  

 

Alle ouders zijn lid en mogen stemmen. Ieder lid mag één volmacht meenemen om te 

stemmen voor een ander lid. 

 

Belangrijk bij een volmacht: zorg dat deze volledig is ingevuld, dat er een handtekening op 

staat en dat u de volmacht gebruikt met de datum van 10 december 2019. 

Dierenpad met groep 3/4 
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‘Noteert u dinsdag 10  

december in uw agenda! 

Op deze avond is de  

ALV gepland.’ 

 

Bestuur Montessorischool  

Haaksbergen 



 

Nieuws uit groep 3/4 
 

 

Dierenpad 

Vrijdag 11 oktober zijn wij het Grintenbos in gegaan. We mochten het Dierenpad be-

wandelen in groepjes van vier a vijf kinderen. Bij elk dier lag een opdracht. Bij de eek-

hoorn mochten we balanceren op een dikke boomstam. De specht vertelde ons een 

hinkelspel te spelen. Eenmaal aangekomen bij de slak mochten we een spin in een web 

spelen die vliegen moest vangen om op te eten. Bij de kikker hebben we een bootje 

gemaakt van boomschors, een saté stokje en een groot blad als zeil. Zo hebben we ook 

nog tol gemaakt van eikels en luciferstokjes, paddenstoelen en beestjes gezocht en 

bekeken met behulp van een kleine handspiegel. We vonden pissebedden, spinnen, 

een schorskever en mieren. Tot slot hebben we van dichtbij een kruisspin bewonderd 

en Sebastiaan en Roos mocht zelfs nog even op onze arm en hand lopen. Wauw, dat 

kriebelt en was spannend!  

 

 

Troep op de stoep 

Met begrijpend luisteren zijn wij onder andere bezig geweest met een verhaal ‘Troep 

op de stoep’ van Annie M.G. Schmidt.  Na dit verhaal goed beluisterd te hebben moch-

ten we het verhaal, aan de hand van dertien tekeningen die bij de tekst horen, terug 

geven. Wat konden we dat goed samen! Het verhaal vonden we zo leuk dat we dit 

voorgedragen hebben aan de hele school tijdens het leesoptreden. Ieder kind heeft 

een stukje verteld aan de hand van een eigen tekening. We vonden het een beetje 

spannend en eng, maar hebben het hele verhaal van begin tot eind trots gepresen-

teerd en verteld! Iedereen luisterde aandachtig mee naar wat we te vertellen hadden. 

 



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 december 

 

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 

 

 

De jaarkalender staat op onze website. 

Sinterklaas 
 

De school is versierd, de kinderen zitten vol spanning en zijn enthousiast, er gebeuren 

vreemde dingen (zoals fopcadeautjes van Malle Pietje) en vandaag waren er twee  

pieten op school. Het sinterklaasfeest is begonnen! 

 

Even een paar belangrijke momenten op een rij: 

-Morgen (vrijdag 29 november) mogen alle kinderen hun schoen zetten. 

-Woensdag 4 december mogen de kinderen van groep 5/6 hun surprise meenemen 

naar school en in het kantoor van de intern begeleider zetten. 

-Woensdag 4 december mogen de kinderen van groep 7/8 hun surprise meenemen 

naar school en in het lokaal van Meral zetten. 

-Donderdag 5 december worden alle kinderen om 08.20 uur op school verwacht. Ze 

gaan dan eerst naar hun eigen groep. Om 08.35 uur gaan we allemaal naar buiten 

(ouders zijn welkom op het plein) en zingen we net zo lang totdat Sint en zijn pieten 

aankomen. Na de ontvangst gaan we weer naar binnen (ouders mogen naar huis). 

-Donderdag 5 december nemen alle kinderen hun eigen lunch (broodje, fruit, drinken) 

mee. In de ochtend krijgen de kinderen drinken en wat lekkers van de Oudercommis-

sie. 

-De school is gewoon om 14.15 uur uit op donderdag 5 december. 

 

Mochten er vragen zijn dan kunt u deze stellen aan de leerkrachten. 


