
MEDEDELINGENBLAD 
Montessorischool Haaksbergen Extra uitgave - maart 2020 

 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

Aangezien er nieuwe ontwikkelingen zijn versturen wij een extra Mededelingenblad. 

 

In Twente is het Coronavirus (COVID-19) bij tien personen vastgesteld. (Bron: website GGD 

Twente 10 maart 2020, 14.50 uur) 

 

De volgende afspraken hebben wij eerder al met de kinderen gemaakt en met u  

gecommuniceerd : 

- We wassen onze handen regelmatig (hiervoor is voldoende zeep op school). 

- Hoesten en niesen doen we in de binnenkant van onze elleboog. 

- We gebruiken papieren zakdoekjes en gooien deze na gebruik meteen weg. 

 

De volgende afspraken komen daar nu bij: 

- We raken onze neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan. 

- We geven elkaar geen hand als we op school komen en naar huis gaan (hiervoor zijn of  

worden er per groep eigen afspraken gemaakt om elkaar op een goede manier te begroeten). 

 

Klachten over de gezondheid? 

Mensen die ziek worden van het coronavirus, hebben klachten als hoesten, benauwdheid en 

koorts (hoger dan 38 graden). 

Is uw kind verkouden én heeft het koorts boven de 38 graden? Meldt uw kind dan ziek op school 

en bel met de huisarts.  

Is uw kind verkouden, moet het hoesten en is de temperatuur onder de 38 graden? Meldt uw 

kind dan ziek op school en laat uw kind thuis uitzieken. U hoeft niet te bellen met de huisarts. 

Informeer school regelmatig. 

 

 

We houden u bij actuele ontwikkelingen die betrekking hebben op school, via e-mail op de 

hoogte. Daarbij zijn de richtlijnen en aanwijzingen van de GGD Twente leidend.  

 

We verwijzen voor de meest gestelde vragen, antwoorden en het laatste nieuws naar de websi-

tes van de Rijksoverheid, het RIVM en GGD Twente. Deze richtlijnen worden met grote regel-

maat aangepast aan de actuele ontwikkelingen. 

- www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

- www.rivm.nl/coronavirus 

- www.ggdtwente.nl/actueel/nieuws/coronavirus  

 

Uiteraard kunt u bij vragen ook altijd contact opnemen: info@montessorihb.nl 

INHOUD 

• Coronavirus (COVID

-19) 

• Groen Schoolplein 

• Voorleeswedstrijd 

• PlasticVanTastic-

band 

• Juffendag 

• Kalender maart 

‘Montessorischool  

Haaksbergen volgt de 

richtlijnen van de GGD 

Twente - JGZ.’ 

 

Directie en bestuur 

Montessorischool  

Haaksbergen 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs
http://www.rivm.nl/coronavirus


 

 

 

 

 

 

 

GROEN SCHOOLPLEIN 

Afgelopen zaterdag was de eerste vrijwilligersdag. Er is hard gewerkt door een grote groep ouders (en kinderen!). Wat een en-

thousiasme en betrokkenheid! Goed om te zien. Ook langs deze weg heel erg bedankt voor jullie hulp. Deze week wordt er re-

gelmatig gewerkt op het plein door de Tuinen van Geerdink, kinderen helpen ook tijdens de pauze hard mee. Stapje voor stapje 

wordt onze groene plein gerealiseerd. Als er op een later moment nogmaals hulp nodig is, benadert de schoolpleincommissie u. 

Heeft u vragen, wensen, ideeën, tips, een sponsor(!), enz. dan kunt u mailen naar: schoolplein@montessorihb.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORLEESWEDSTRIJD 

Mees uit groep 7/8 heeft meegedaan, als winnaar van de gemeente Haaksbergen, met de regionale voorleeswedstrijd. En… 

heeft weer gewonnen! Mees is hiermee door naar de provinciale voorleeswedstrijd. Wij zijn wederom trots op Mees en wensen 

hem veel succes op 1 april (geen grap). Mees zal op school voorlezen uit het boek dat hij meeneemt naar de wedstrijd. Een 

mooie oefening en leuk voor alle kinderen op school.  

 

 

 

 

 

PLASTICVANTASTIC-BAND 

De workshop van de PlasticVanTastic-band was een groot succes. Er zijn al vijftien aanmeldingen binnen. Dit betekent dat de 

lessen door gaan en wij tijdens de opening van het nieuwe schoolplein een optreden krijgen van onze ‘eigen’ band samen met 

de Haaksbergse Harmonie! Hoe mooi is dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUFFENDAG 

Vandaag was de juffendag. Door afwezigheid van Esther (groep 1/2) verliep het programma iets anders, maar alle juffen, de 

invaller en de kinderen hebben een fijne dag gehad. Het geld dat is ingezameld gebruiken we voor het Groene Schoolplein. Dank 

jullie wel voor de leuke dag en de bijdragen, speciale dank voor de ouders van de oudercommissie voor de organisatie en hun 

hulp. De foto’s die gemaakt zijn, staan binnenkort op onze website. 



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 maart 

 

9-13 maart    Tien-minutengesprekken 

23 maart    Studiedag, alle leerlingen vrij 

24 maart    Oudercommissievergadering 

26 maart    Medezeggenschapsraaadvergadering 

 

De jaarkalender staat op onze website. 


