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Twee weken onderwijs op afstand op Montessorischool Haaksbergen.  

Een compilatie van onze ervaringen. 
‘Bedankt voor jullie  

positieve berichtjes.  

Deze doen ons goed  

en geven energie om  

ervoor te gaan!’ 

 

Team 

Montessorischool  

Haaksbergen 

 

‘De juffen zijn goed  

bezig.. top hoe het  

allemaal wordt  

opgepakt.’ 

Ondertussen op het schoolplein... 

WOORDENSCHATQUIZ VOOR GROEP 7/8 

Durft u een poging te wagen? Deze woordenschatquiz heeft Liza voor groep 7/8 

gemaakt. Link naar de quiz 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8oWNB0aJ3kG97CNyUS4hz-QRdWa_Ej5Bq9V11qlaeAlUOFc3REpXWDlEODkyS1c4UEs4MENCTTJGNS4u


Verhaal door LOULOU 

Op 15 maart werd er bekend gemaakt dat heel Nederland niet meer naar school 

ging, geen handen meer mocht schudden, dat er niet meer dan 100 mensen bij 

elkaar mochten komen en zo kan ik nog wel even verder gaan. Op dinsdag was 

de eerste officiële online schooldag. 

Toen ik mijn laptop pakte en opende kwam er allemaal paarse bliksem uit het 

scherm. En toen werd alles zwart. Toen ik wakker werd had ik erge hoofdpijn en 

ik zag niet veel dan alleen maar een wazig beeld. Ik keek om me heen, het enige 

wat ik zag was zwart en een hele grote appel. Ik had geen idee wat dat zou kun-

nen betekenen. 

Toen ik alles aan het observeren was, zag ik een zwaard op de grond liggen dus ik 

pakte het op en zei misschien komt dit nog van pas. Toen liep ik rond maar het 

leek net alsof alles hetzelfde was. Toen hoorde ik opeens een hele harde knal. 

Dus ik deed mijn handen op mijn oren en keek met een verschrikt gezicht om me 

heen, en ik begon te rennen, rennen tot ik niet meer kon. Toen kwam er opeens 

een soort hologram met de batterij is bijna op, zorg dat je hem oplaadt anders 

kom je er nooit meer uit. Ik ging zo snel mogelijk op zoek naar een lader. Na een 

tijdje zoeken werd ik duizelig en viel op de grond.  

 

‘Hallo dames, 

Graag wil ik jullie (allen!) de 

complimenten geven over 

de snelle acties en het goe-

de inrichten van school op 

afstand.  

Ik weet dat dit achter de 

schermen veel heeft ge-

vraagd en nog steeds 

vraagt.  

Stay strong, blijf gezond en 

geniet van een welverdiend 

weekend!’ 

Stijn leest voor aan juf. 

M. kon er vanochtend niet 

bij zijn, dus had met haar 

een privé-afspraak om 

13.30 uur. Iets voor half 2 

reageert ze met: 

Het is zo laat (zo van: waar 

blijf je?)      



Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 

 

 

Contact  

Montessorischool Haaksbergen 

Weertseriet 19 

7481 BC  Haaksbergen 

 

E-mail:    info@montessorihb.nl  

Website:  www.montessorihb.nl 

 

Nieuws uit groep 1-2 

Deze week hebben al veel kinderen van groep 1 en 2 aan de opdrachten 

gewerkt. Er werden mooie foto’s en werkjes ingeleverd. 

Opdracht natuur:  

Print de checklist uit en ga lekker naar buiten! Kun jij alle dieren vinden? 

DAG TWEE: 
Jeetje, die zijn snel, straks 
kunnen we ze niet bijhouden 

    

‘Ik heb Outlook nu op mijn telefoon 

en heb kunnen inloggen. De wacht-

woorden voor Basispoort heb ik nu. 

Yes!’ 

KAARTJE VOOR EENZAME MENSEN 

Wie wil er een kaartje maken voor eenzame mensen?  Deze oproep werd 

gedaan in groep 3/4 en groep 5/6. Ook kinderen uit groep 1/2 en groep 7/8 

mogen natuurlijk een kaartje maken. Heeft uw kind nog geen kaartje ge-

maakt, dan kan dit alsnog. De kaartjes mogen bij school in de brievenbus 

worden gestopt als u een ommetje maakt. Of door de brievenbus van het 

huis van Jasmijn (5/6) en Koen (3/4). 

‘We hebben bedacht om alle mensen die normaal gast zijn bij het kerstdi-

ner bij Bon Boys, waarvan er nu ook een aantal best alleen zullen zijn, een 

kaart of tekening te brengen met de vraag erop of ze hulp nodig hebben! Er 

wordt enthousiast op gereageerd!’ aldus de moeder van Jasmijn en Koen. 

‘Graag wil ik je zeggen hoe dankbaar 

ik ben voor alle moeite die jij en de 

juffen nemen om het thuis scholen 

van onze kinderen te laten slagen.’ 


