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LANDELIJKE STAKING 

 

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari krijgen de kinderen op onze school gewoon onderwijs. 

Onze school is niet gesloten op deze dagen. 

 

 

GROEN SCHOOLPLEIN 

 

In de voorjaarsvakantie (24-28 februari) wordt er door de Tuinen van Geerdink gewerkt 

aan onze nieuwe schoolplein. De komende weken wil de schoolpleincommissie aan de slag 

om samen met andere ouders (opa’s en oma’s zijn ook welkom) al wat zaken op te ruimen 

van het huidige schoolplein. Alle voorbereidingen die zijn gedaan vóór de vakantie zijn 

meegenomen.  

Om een inventarisatie te kunnen maken welke ouders, wanneer en hoe kunnen helpen zit 

er in de mail bij deze nieuwsbrief een formulier. U kunt dit formulier invullen en mailen 

naar: schoolplein@montessorihb.nl 

De commissieleden nemen dan contact met u op om concrete afspraken te maken. 

 

Noteert u ook alvast zaterdag 7 maart in uw agenda? Op deze dag willen we, samen met 

de Tuinen van Geerdink, met een aantal vrijwilligers aan de slag. 

 

 

OPEN HUIS 

 

Vrijdag 7 februari en woensdag 19 februari hebben wij ons jaarlijkse Open Huis. Tussen 

09.00 en 14.00 uur zijn alle ouders met kinderen van 0 t/m 11 jaar welkom om onze school 

te bekijken. Ook de Montessori Peuterspeelzaal is op deze twee dagen open voor geïnte-

resseerden. Heeft u buren, vrienden, kennissen, familieleden met kinderen in deze 

leeftijd? Wilt u ze dan namens ons uitnodigen voor het Open Huis? Meer informatie kunt u 

vinden op onze website en op Facebook kunt u een link delen van onze pagina. 

De oudercommissie is op zoek naar ouders die willen helpen tijdens deze twee dagen. 

Aanmelden kan bij de leerkracht of bij Alexandra van de Oudercommissie. 

‘Winter’ 

INHOUD 

• Landelijke staking 

• Groen Schoolplein 

• Open Huis 

• Nieuws uit groep 7/8 

• Kalender februari 

‘OPEN HUIS: vrijdag 7 en 

woensdag 19 februari zijn 

nieuwe ouders welkom op 

onze school. Tussen  

9-14 uur.’ 

 

Team 

Montessorischool  

Haaksbergen 



Nieuws uit groep 7/8 

 

We zijn in de bovenbouw bezig met de natuur om ons heen. We hebben met behulp van de 

moeder van Hugo vetbollen en pindaslingers gemaakt. Op de foto zie je hoe een eekhoorntje 

zich tegoed doet aan de nootjes!  

 

Het is jullie vast niet ontgaan. In Australië woeden grote bosbranden. Jessica, Charlotte, Nikki, 

Femke en Anne-Wil uit groep 7/8 zijn hiervoor een flessenactie gestart. Flyers met informatie 

hangen in de gang van de school.  

 

Volgende week maandag hebben wij het basketbaltoernooi waarvoor we ons voorbereiden tijdens de bewegingslessen. We 

besteden aandacht aan balgevoel en samenspelen. We hebben er heel veel zin in! 

 

 

VOORSTELLING 

Vorige week zijn we naar een theatervoorstelling geweest hieronder een stukje van drie leerlingen uit onze groep.  

 

’s Ochtends moesten we met de fiets naar school (heel groep 7/8), omdat we tien over tien weggingen naar Theater De Kappen. 

We waren daar ruim op tijd. Binnen legden ze ons uit dat het geluid in de voorstelling met gereedschap is gemaakt.  

 

Het was een comedyvoorstelling en het ging over werktuig. Het begon allemaal toen een jongen genaamd Erik, verhuisde van 

Duitsland naar Nederland het dorp heette Guisbalg. Ze hadden allemaal huizen gestructureerd, want er waren nul rechte stra-

ten! Erik kwam een jongen tegen genaamd Jan. Bij een bankje voor de bosjes. Ze wilden op avontuur maar omdat er niets ge-

beurd in Guisbalg, ging Erik iets verzinnen. Hij verzon dat er in een hele oude schuur iemand woonde. Jan zei dat er een heel oud 

dametje woonde, ze gingen daar naartoe. Bij toeval zei ze dat er in dat schuurtje dat er een oude man woonde die kluste en 

kluste hij werd er helemaal overspannen van! Uiteindelijk kwam alles goed en zei Erik dat hij loog, omdat hij het niet saai wilde 

maken. Uiteindelijk gingen ze naar de gracht om boten te kijken. 

 

Het is een hele grappige, spannende voorstelling en je leert ook dat je niet moet liegen.  

 

Mees: het is leuk en spannend tegelijk!    Lobke: knap gespeeld en met het geluid.     Linn: het is leuk en grappig tegelijkertijd. 

 

Gemaakt door Mees, Lobke en Linn.  



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 februari 

 

6 februari    Studiedag, alle leerlingen vrij 

7 februari    Open Huis, tussen 09.00-14.00 uur 

12 februari    Studiemiddag, alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

13 februari    Oudercommissievergadering 

19 februari    Open Huis, tussen 09.00-14.00 uur  

21 februari    Carnaval 

24-28 februari  Voorjaarsvakantie 

 

Overige data: 

7 maart    Vrijwilligersdag Groen Schoolplein 

 

De jaarkalender staat op onze website. 


