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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Afgelopen dinsdag 10 december was er een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) voor 

de leden (ouders) van onze school. Tijdens deze tweede, extra ALV werden nogmaals de 

volgende voorgenomen besluiten ter stemming aan de aanwezige leden 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. 

 

Er waren 19 leden aanwezig tijdens de stemming. Negen leden hadden een volmacht bij 

zich. Er is unaniem voor gestemd om de voorgenomen besluiten van het bestuur uit te 

voeren. Bedankt voor de positieve reacties op deze besluiten. Het bestuur stelt alles in het 

werk om de wijziging formeel door te voeren. Bestuur is blij met het in hen gestelde ver-

trouwen en bedankt alle aanwezigen voor hun betrokkenheid.  

 

 

PERSONEEL 

Stèphanie Weeink heeft aangegeven een nieuwe uitdaging aan te gaan. Zij neemt per 15 

januari 2020 ontslag. Uiteraard vinden wij het jammer dat zij weggaat bij onze school, 

maar wensen haar veel succes en plezier op haar nieuwe werkplek. Over haar afscheid 

volgt later meer informatie. Stephanie Hazejager start na de kerstvakantie (weer) bij ons 

op school. Zij wordt de nieuwe leerkracht van groep 3/4 naast Karin Ossenkoppele. Wij zijn 

blij dat Stephanie ons team opnieuw komt versterken en wensen haar een mooie tijd op 

onze school. 

 

KERSTVERSIERING 

Sinterklaas is weer naar Spanje vertrokken en het kerstfeest komt eraan. We zijn ook op 

school druk in de weer met de voorbereidingen. Om de school in kerstsferen te brengen, 

zal de oudercommissie vrijdagochtend 13 december aan het werk gaan. Mocht u tijd en 

zin hebben, dan bent u van harte uitgenodigd om vanaf 09.30 uur te komen helpen. 

Activiteiten in en met groep 5/6 

INHOUD 

• Algemene Ledenverga-

dering 

• Personeel 

• Kerstversiering 

• Kerstviering 

• Nieuws uit groep 5/6 

• Kalender december/

januari 

‘Zien we u bij de 

‘kerstborrel’? Donderdag 

19 december vanaf  

18.30 uur.’ 

 

Oudercommissie  

Montessorischool  

Haaksbergen 



 
KERSTVIERING 

  

Het kerstfeest wordt op donderdag 19 december gevierd van 

17.00 tot 19.00 uur. De kinderen starten in de eigen groep en 

wanneer iedereen aanwezig is, gaan we naar de hal, waar we 

een gezamenlijke viering hebben. Aansluitend gaan de kinderen 

naar de eigen groep waar ze de kerstmaaltijd* gebruiken.  

 

*Voor de kerstmaaltijd hebben we de hulp van kinderen/ouders nodig. Het is de bedoeling 

dat de kinderen een gerecht uitkiezen van de inschrijflijst die bij de ingang van het lokaal 

hangt. Ieder kind maakt tien kleine hapjes. De kinderen nemen deze hapjes op donderdag 

19 december om 17.00 uur mee naar het kerstfeest op school. 

Ouders van kinderen met een voedselbeperking zullen deze week een aanvullende mail ont-

vangen met daarin de details m.b.t. het eten. 

  

Vanaf 18.30 uur kunnen de ouders elkaar in de hal van de school ontmoeten onder het ge-

not van een hapje en een drankje. Ook hier hebben we een aantal ouders nodig die helpen 

om alles klaar te zetten en in te schenken. Mocht u willen helpen, mail dan naar Pieter van 

Deursen, voorzitter oudercommissie: p.vandeursen@prolos.nl. 

  

Om 19.00 uur komen de kinderen van groep 5/6 en 7/8 naar de hal. De kinderen van groep 

1/2 en 3/4 worden om 19.00 uur door de ouders in de klas opgehaald. Rond 19.30 uur is het 

kerstfeest op school afgelopen. Tot ziens op donderdag 19 december! 

 

Nieuws uit groep 5/6 
 

ICT 

We zijn dit schooljaar gestart met een digibord in de groep. We maken er veel gebruik van, 

bijvoorbeeld bij lessen van Nieuwsbegrip en DaVinci. Kinderen kunnen zelf ook op het bord 

werken. Ze oefenen met rekenen of spelling en er zitten verschillende tools op het digibord 

die we kunnen inzetten bij het werken. Er zijn verschillende klokken, er is een timetimer en 

een groepjesmaker, maar er zijn ook spelletjes voor tussendoor (galgje, rebussen). Kinderen 

kunnen gemaakt werk presenteren op het digibord.  

Sinds de herfstvakantie beschikken we over nieuwe laptops in de groep. De kinderen maken 

steeds meer gebruik van digitale leermiddelen. Vooral bij werkstukken, spreekbeurten en 

verhalen schrijven. Ook oefenen met automatiseren kan prima met de computer. 

 

Lezen 

We lezen in onze groep op verschillende manieren. Er wordt in een groepje gelezen met een 

ouder, er wordt in tweetallen aan elkaar voorgelezen (duolezen), er wordt met verschillende 

intonaties iets voorgelezen met behulp van een dobbelsteen (dobbelsteenlezen), er wordt 

begrijpend en studerend gelezen, enz.  

In de week voor het sinterklaasfeest hebben de kinderen in groepjes een sinterklaasverhaal 

voorbereid. Op vrijdagmiddag hebben ze hun verhaal voorgelezen in de groepen 1/2 en 3/4. 

De kinderen beleefden veel plezier aan het voorbereiden en aan het voorlezen. Ook de kin-

deren die werden voorgelezen genoten ervan. 

 

Sinterklaasfeest 

Dit jaar hebben we voor het eerst met de gehele groep 5/6 het sinterklaasfeest gevierd. Het 

was voor iedereen een spannende tijd. Lootjes trekken, een surprise met een gedicht maken 

en niet verklappen wie je had getrokken. Wat heeft iedereen er veel werk van gemaakt, er 

stonden prachtige knutselwerkjes in onze groep op 5 december. We hebben er met elkaar 

veel plezier aan gehad.  

mailto:p.vandeursen@prolos.nl


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/januari 

 

19 december    Kerstviering, 17.00-19.00 uur 

20 december    Leerlingen om 12.00 uur uit 

23 december    Start kerstvakantie 

6 januari    Weer naar school 

6 januari    Koffieochtend voor ouders 08.30-09.00 uur 

16 januari     Vergadering medezeggenschapsraad 

23 januari    Technieklokaal groep 7/8 

27 januari    Basketbaltoernooi groep 7/8 

 

 

 

De jaarkalender staat op onze website. 

Wij wensen iedereen alvast een fijne  

vakantie en mooie feestdagen !  

 

Tot ziens in het nieuwe jaar bij de  

koffieochtend  op 6 januari. 


