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GROEN SCHOOLPLEIN 

 

De eerste stappen naar het nieuwe schoolplein zijn gezet. De schoolpleincommissie heeft 

afgelopen vrijdag met een aantal ouders de fietsenstalling ’ontmanteld’. Komend weekend 

wordt de tweede fietsenstalling afgebroken. Deze is verkocht, het geld gebruiken we voor 

het nieuwe schoolplein. Het speeltoestel wordt afgebroken en de bankjes, doeltjes en 

duikelrekken worden opgeslagen, totdat ze weer een nieuw plekje op het plein krijgen. 

Als u komt helpen op het plein, is het belangrijk dat u het vrijwilligersformulier invult  

en mailt naar schoolplein@montessorihb.nl. Dit formulier zit nogmaals als bijlage bij dit 

Mededelingenblad. U kunt op dit formulier aangeven wanneer u kunt helpen; bijvoor-

beeld: iedere maandag van 9-11 uur of iedere dag vanaf 17 uur of op donderdag 13-2 van 

8-17 uur. Als u niks aangeeft, is dit ook goed; u wordt toegevoegd in de app-groep en 

hoort vanzelf wanneer er hulp nodig is. 

 

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. Het is niet nodig om de 

gehele dag aanwezig te zijn. Iedereen die een uurtje kan komen helpen, is welkom! De 

exacte tijden spreken we later af (ergens tussen 08.00 en 17.00 uur). 

 

In de hal hangt een thermometer waarop u kunt zien hoeveel geld we al gespaard hebben 

voor het groene plein. De thermometer reikt tot aan het plafond… we zijn er nog niet…  

Om alle plannen te kunnen realiseren, hebben we meer geld nodig.  

We gaan de komende periode nog een aantal sponsoracties houden en hebben nog een 

aantal sponsoraanvragen uitstaan waar we hopelijk positief bericht over krijgen. Heeft u 

goede ideeën of weet u een bedrijf dat bijvoorbeeld picknicktafels wil sponsoren? Mail 

dan naar: schoolplein@montessorihb.nl  

 

Alle hulp is welkom! 

 

 

VOORLEESWEDSTRIJD 

Mees heeft de voorleeswedstrijd gewonnen van de Gemeente Haaksbergen! Dit betekent 

dat hij door mag naar de provinciale wedstrijd. We zijn nu al trots en wensen Mees heel 

veel succes. 

 

Voorleeswedstrijd 2020. De winnaar: Mees! 

INHOUD 

 

• Groen Schoolplein 

• Voorleeswedstrijd 

• Open Huis 

• Nieuws uit groep 1/2 

• Boom gewonnen! 

• Kalender februari 

‘OPEN HUIS: woensdag 

19 februari zijn nieuwe  

ouders welkom op onze 

school. Tussen  

09.00 en 14.00 uur.’ 

 

Kinderen en leerkrachten 

Montessorischool  

Haaksbergen 



 

OPEN HUIS 

 

Woensdag 19 februari is de tweede dag van 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 dag open 

voor geïnteresseerden. 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. 

 

Vrijdag 7 februari (de eerste dag van het Open Huis) was een geslaagde dag.  

Samen met de kindercommissie, ouders, overige kinderen en leerkrachten heb-

ben we geïnteresseerde ouders en kinderen verwelkomd. De opkomst was goed 

en de ouders en kinderen waren erg enthousiast over onze mooie school. 
 

 

Nieuws uit groep 1/2 

WINTER 

Wij zijn in het nieuwe jaar gestart met het thema ‘winter’. We zijn begonnen met 

vriezen en smelten. Bij hoeveel graden wordt water eigenlijk ijs? En hoe lang 

duurt het voordat een blok ijs gesmolten is? Kun je tien tellen een ijsblokje in je 

handen houden?  

 

Op dit moment hebben de vogels onze aandacht. Die moeten natuurlijk wel iets 

te eten hebben. We zijn dennenappels met pindakaas aan het besmeren en rol-

len ze daarna door het vogelzaad. We hebben de ganzen zien vertrekken naar 

het warme zuiden en we leren hoe de vogels heten die in de tuin te zien zijn. 

 

Het thema leeft! Alle veertjes die ze vinden, worden met alle aandacht bekeken 

en er wordt op de vogelkaart gezocht van welke vogel die kan zijn.   

Afgelopen week kwam er ineens een kleuter het schuurtje uitgerend. “Esther, 

Esther er zit een rookworstje (roodborstje) in de schuur!” En tijdens de Citotoets 

ging er ineens een kleuter staan en keek met grote ogen naar buiten. Ik vroeg 

verbaasd wat er was. Ze zei: “ik zie een vogel!”. Prachtig! 

 

Nu zitten we allemaal met smart te wachten op een pak sneeuw, zodat er einde-

lijk een sneeuwpop gemaakt kan worden. 



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 

 

10 februari    Oudercommissievergadering 

12 februari    Studiemiddag, alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

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. 

BOOM GEWONNEN! 

 

Groep 5/6 heeft een boom gewonnen voor het nieuwe schoolplein. Door mee te doen 

met het ‘Boom van het Jaar’-bomenproject maakten we kans op een krentenboom 

voor het nieuwe schoolplein. Het is groep 5/6 gelukt om de boom te winnen! 

Wilt u meer weten over het bomenproject of stemmen op de Nederlandse boom? 

Hieronder leest u meer informatie: 

 

Help de Heksenboom naar Europees goud! 

De 'Heksenboom van Zwarte Kaat' te Bladel is in 2019 de winnaar geworden van de 

Nederlandse Boom van het Jaarverkiezing met een overweldigende meerderheid. De 

Heksenboom gaat dit jaar Nederland vertegenwoordigen bij de Europese Tree of the 

Year verkiezing. U kunt stemmen tussen 1 en 29 februari 2020. Let op! U moet op 

twee bomen een stem uitbrengen! Ga naar: https://www.treeoftheyear.org/vote   


