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NIEUWE MAATREGELEN  I.V.M. CORONA 

Het regulier basisonderwijs mag vanaf 8 juni weer volledig open, tenzij er serieuze 

contra-indicaties zijn. Dat maakte premier Rutte twee weken geleden bekend. In de 

week van 1 juni wordt een definitief besluit genomen door het Kabinet.  

Uit de adviezen van het RIVM blijkt dat er voor de komende tijd protocollen nodig 

blijven, wellicht ook na de zomervakantie. De beroepssector van het onderwijs heeft 

voor de tweede keer opdracht gekregen om een protocol te maken. Hierin staan  

richtlijnen waaraan scholen zich dienen te houden. Gisteravond kwam het protocol 

online te staan, dit betekent dat wij nieuwe afspraken kunnen gaan maken voor de 

komende periode. Deze afspraken bespreken we eerst in het team, daarna met de 

medezeggenschapsraad en als iedereen akkoord is, delen we de informatie met alle 

ouders. 

Uiteraard staan ook bij de volledige opening de veiligheid en gezondheid van  

kinderen, leerkrachten, ouders en iedereen die verder verbonden is aan onze school 

voorop. We houden u op de hoogte! 

 

 

VAN VERENIGING NAAR STICHTING 

Begin van dit schooljaar heeft het bestuur van de vereniging voor algemeen bijzonder 

montessorionderwijs Haaksbergen een informatiebijeenkomst gehouden. Zij infor-

meerde u (de leden) toen over het voorgenomen besluit om de organisatiestructuur 

van onze school om te zetten van een vereniging naar een stichting. 

November 2019 is er unaniem voor een omzetting gestemd door de aanwezige leden 

van de vereniging. In januari 2020 was de laatste Algemene Ledenvergadering. Daarna 

is het bestuur aan de slag gegaan om de nieuwe structuur vorm te geven. 

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering heeft de heer Gert-Jan Klanderman 

aangegeven zijn taak als voorzitter van het bestuur neer te leggen in de nieuwe struc-

tuur. Mevrouw Rikky Dekkers is per 7 april 2020 (tijdelijk) voorzitter van de stichting. 

‘Bedankt kinderen en  

ouders dat de opening 

van de school zo goed is 

verlopen. Fijn om  

iedereen weer te zien!’ 
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Ondertussen op het schoolplein... 



Ook mevrouw Auatif Benayad heeft aangegeven te stoppen met haar bestuursta-

ken. Zij is geen onderdeel meer van het bestuur van de stichting, maar blijft tot aan 

de zomervakantie wel betrokken bij het vormgeven van de nieuwe structuur en de 

aanstelling van nieuwe bestuursleden. 

In de bijlage bij dit Mededelingenblad ontvangt u een brief namens de voorzitter 

van het bestuur van onze stichting. 

Op onze website kunt u de vacatures vinden voor twee nieuwe bestuursleden. 

 

  

VACATURE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 

Op onze website staan op dit moment drie vacatures. Zoals hierboven te lezen, 

hebben we twee vacatures openstaan voor bestuursleden én er is een vacature 

voor een medewerker administratief en secretarieel.  

Kent u iemand in uw netwerk die voldoet aan één van de profielen, wilt u deze 

persoon dan wijzen op onze vacatures? U kunt deze terugvinden op onze website: 

https://www.montessorihb.nl/pagina/371340/Vacatures 

Alvast bedankt. 

 

 

VAKANTIEROOSTER SCHOOJAAR 2020-2021 

Hieronder het vakantierooster voor volgend schooljaar. Dit rooster is ook terug te 

vinden op onze website.

 
 

 

BASISREGELS VOOR IEDEREEN 

• We wassen onze handen regelmatig; 20 seconden lang met water en zeep, 

 daarna handen goed drogen (handen extra verzorgen met handcrème is een 

 aanrader voor iedereen). 

• We wassen onze handen in ieder geval voordat we naar school gaan, als we 

 weer thuis zijn, als we onze neus hebben gesnoten, voor het eten, na het   

 buitenspelen, voordat we met materiaal werken en nadat we naar de wc zijn 

 geweest. 

• We hoesten en niezen in de binnenkant van onze elleboog. 

• We gebruik papieren zakdoekjes om onze neus te snuiten, gooien deze weg 

 en wassen daarna onze handen. 

 Zomervakantie  13 juli - 21 augustus 2020 

 Herfstvakantie  19 - 23 oktober 2020 

 Kerstvakantie  21 december 2020 - 01 januari 2021      

 Voorjaarsvakantie       22 - 26 februari 2021 

 Pasen  05 april 2021 

 Meivakantie  26 april - 07 mei 2021 

 Hemelvaart         13 en 14 mei 2021 

 Pinksteren  24 mei 2021 

 Zomervakantie  12 juli - 20 augustus 2021 

 



Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  
 

Montessorischool Haaksbergen 

Weertseriet 19 

7481 BC  Haaksbergen 

 

E-mail  

info@montessorihb.nl  

 
Website 

www.montessorihb.nl 

 
Facebook 

montessorihaaksbergen 

 
Instagram 

montessorischoolhaaksbergen 

PLANNING/AFSPRAKEN KOMENDE PERIODE 

 
• Maandag 1 juni Pinksteren, alle leerlingen vrij 

• Dinsdag 2 juni studiedag, alle leerlingen vrij 

• Maandag 8 juni; alle leerlingen weer naar school (afspraken volgen later) 

• Vrijdag 26 juni verslagen mee, groep 1 t/m 7 

• We schudden geen handen. 

• We houden zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van elkaar. 

 Kinderen hoeven geen afstand van elkaar te houden. 

• We komen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school. 

• Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. 

 

Complimenten aan alle kinderen en ouders! Dankzij jullie is de opening van onze 

school rustig en goed verlopen. Fijn om alle kinderen weer gesproken te hebben 

en te zien hoe het met iedereen gaat. 

 

 

LEZEN IN GROEP 3/4 

Tijdens de leestijd zoeken de kinderen uit groep 3/4 een plekje in de klas of gang 

waar ze fijn kunnen lezen. 


