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ONDERWIJS OP AFSTAND 

Inmiddels is de vierde week van ons onderwijs op afstand voorbij. Wij hopen dat 

het goed gaat met jullie en met jullie naasten. We missen jullie. In deze 

‘onwerkelijke’ tijd proberen we zoveel mogelijk het ‘persoonlijk’ contact met  

iedereen te houden. Op dit moment gebeurt dat voornamelijk op groepsniveau 

(leerkracht-kind-ouder). Daar waar nodig, is er ook contact met de intern  

begeleider. Zoals jullie merken, doen wij er alles aan om het onderwijs op afstand 

zo goed mogelijk vorm te geven. Wij merken dat kinderen het onderwijs, naar  

omstandigheden, goed oppakken en serieus met hun schoolwerk bezig zijn.  

Complimenten nogmaals, ook voor alle inzet van ouders. 

 

Vorige week werd bekend dat de overheid de maatregelen, rondom het corona-

virus, verlengd heeft tot en met 28 april. Deze datum valt in de meivakantie en dit 

betekent dat onze school, mits er geen nieuwe maatregelen komen vanuit de over-

heid, open gaat vanaf maandag 11 mei. Uiteraard houden wij u op de hoogte over 

hoe en wanneer wij weer onderwijs gaan geven op school. 

 

 

OPVANG 

Mocht u werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep en opvang nodig hebben  

gedurende de vakantieperiode, dan verzoek ik u om mij dit uiterlijk donderdag  

16 april per mail te laten weten: info@montessorihb.nl  

De gemeente Haaksbergen zorgt op basis van de inventarisatie voor een geschikte 

opvanglocatie. Dit zal bij één van de kinderopvangorganisaties in onze gemeente 

zijn.  

 

De (nood)opvang is beschikbaar voor alle kinderen van wie ten minste één van de 

ouders werkt in een cruciale beroepsgroep, dus ook voor ouders die normaal geen 

‘We missen jullie en  

hopen de kinderen op 

11 mei weer in de 

school te kunnen  

ontvangen.’ 

 

Team 

Montessorischool  

Haaksbergen 

 

INHOUD 

• Onderwijs op afstand 

• Opvang 

• GGD Jeugdgezondheid 

• Beeld uit groep 3/4 

• Paaschallenge 

• Planning/afspraken    

komende periode 

 

 

Ondertussen op het schoolplein... 

Lees verder op de volgende pagina. 



gebruik maken van kinderopvang. De (nood)opvang is ook voor deze ouders  

gratis. Zie voor meer informatie en een overzicht van de beroepen waarvoor  

opvang mogelijk is de volgende website:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-

vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen 

 

 

GGD JEUGDGEZONDHEID 

Pedagogische Gezinsbegeleiding Jeugdgezondheid (PGJ) van de GGD Twente 

staat in de periode van de coronamaatregelen, zonder wachttijd, klaar voor  

ouders. In deze onzekere, bijzondere tijd is het voor veel ouders een uitdaging 

om ‘alle ballen hoog te houden’.  

 

Zit je als ouder met vragen ‘hoe communiceren we met kinderen wat er allemaal 

gaande is; hoe brengen we structuur aan in de dag; hoe houden we het gewoon 

gezellig met elkaar,’ of wil je even een praatje om stoom af te blazen?  

Dan kun je zelf contact opnemen voor een gesprek/korte begeleiding op afstand 

(mailen, (beeld)bellen, appen) met de PGJ-er die verbonden is aan de gemeente 

Haaksbergen, mevrouw Sabrina van Huisstede.  

Per mail: s.vanhuisstede@ggdtwente.nl  

Telefonisch: 06 - 537 222 01. 

 

 

Beeld uit groep 3/4 
Deze week digitale beelden van de werkjes uit groep 3 en 4. 

PAASCHALLENGE 

Wie maakt het mooiste paasei? 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen
mailto:s.vanhuisstede@ggdtwente.nl


Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 

 

Contact  

 

Montessorischool Haaksbergen 

Weertseriet 19 

7481 BC  Haaksbergen 

 

E-mail:    info@montessorihb.nl  

Website:  www.montessorihb.nl 

PLANNING/AFSPRAKEN KOMENDE PERIODE 

 
• Vrijdag 10 april en maandag 13 april zijn vrije dagen i.v.m. het paasweekend. 

 

• Meivakantie: van 27 april t/m 8 mei. 

 

• Noodzaak opvang voor kinderen in de vakantieperiode: uiterlijk  

donderdag 16 april per mail doorgeven: info@montessorihb.nl 

 

• Wij hopen op maandag 11 mei weer te starten met het onderwijs op onze 

school. Zodra er duidelijkheid is over wanneer en hoe we het onderwijs op 

school kunnen uitvoeren, communiceren we dit aan jullie. 

Wij wensen iedereen een 
fijn paasweekend! 

 

Na de anderhalve-meter-challenge, 

loopt nu de paaschallenge: 

Wie maakt het mooiste paasei? 

Meedoen kan nog steeds! 

mailto:info@montessorihb.nl

