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REKENKASTEN 

 

Per dit schooljaar werken we met nieuw materiaal voor rekenen; de Rekenkasten. Net als de 

‘Taal: doen!’-kast voor spelling- en taalonderwijs is dit rekenmateriaal speciaal ontwikkeld voor 

montessorischolen. We hebben op dit moment kasten in groep 3 t/m 8 staan. Er komt ook nog 

materiaal voor groep 1/2. 

 

Wat is: Ik wil rekenen? 

'Ik wil rekenen' is inhoudelijk, aantrekkelijk rekenmateriaal met volop aandacht en mogelijk-

heden voor begrijpen, rekentaal, automatiseren en memoriseren, zodat kinderen hun  

wiskundige geletterdheid kunnen ontwikkelen. 

 

Ik wil rekenen: 

• Heeft een doorgaande lijn voor groep 1 t/m 8 

• Combineert de montessoriaanse aanpak met hedendaagse inzichten 

• Werkt vanuit de leerlijnen, TULE-kinddoelen, de referentieniveaus en de kerndoelen 

• Besteedt volop aandacht aan rekentaal 

•  Besteedt volop aandacht aan automatiseren en memoriseren 

•  Besteedt volop aandacht aan redactiesommen 

• Start met het werken vanuit een doel 

 

Hiermee sluit het materiaal naadloos aan op ons onderwijs en het werken met periodeplannen. 

'Ik wil rekenen' bestaat uit twee houten kasten: de periodekast en het rekenkabinet. Het mate-

riaal ziet er aantrekkelijk en overzichtelijk uit en is daarom uitdagend voor kinderen om mee te 

werken. 

 

De periodekast 

Hierin zitten alle werkjes die horen bij de rekendoelen. Bij elke periode horen ook kaarten met 

uitdagingen. Op deze kaarten worden rekendoelen gecombineerd en wordt een beroep gedaan 

op analyseren, evalueren en creëren (volgens de 'Taxonomie van Bloom'). In de periodekast 

zitten ook kaarten met sommen, zodat automatiseren en memoriseren gestimuleerd worden. 

‘We hebben nieuw  

rekenmateriaal voor groep 

3 t/m 8: de Rekenkasten. 

Fijn om met deze  

mooie materialen aan  

de slag te kunnen!’ 
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• Kalender september 

Rekenkasten voor groep 3 t/m 8 



Het rekenkabinet 

In het rekenkabinet zitten heel veel doosjes. In deze doosjes zit materiaal, bijvoorbeeld: fiches met getallen, flitskaartjes, klokstem-

pels, reflectievragen, dobbelstenen, breuken, procenten en decimale getallen, geometrische afbeeldingen en fiches met reken-

woorden. Ook zitten er strategiekaarten in deze kast. Op de strategiekaarten zijn de belangrijke rekenstrategieën verwoord en 

verbeeld. In het rekenkabinet zitten ook rekenprenten. De rekenprenten gebruiken we bij de afronding van een periode; alle doe-

len van die periode staan erop. Tijdens het reflectief gesprek gebruiken we de prenten om te beoordelen of de doelen zijn behaald. 

 

 

PLANTJE 

We zien al heel veel plantjes van kinderen (terug) op school. Het is de bedoeling dat alle kinderen 

van groep 1 t/m 8 een eigen plantje meenemen. Ze kunnen dit plantje gedurende het schooljaar 

op school verzorgen. In de (langere) vakanties gaat het plantje mee naar huis, daarna komt het weer terug op school. Heeft uw kind 

nog geen plantje meegenomen? Uiterlijk volgende week verwachten we dat alle kinderen voor hun eigen plant kunnen zorgen. 

Alvast bedankt. 

 

 

INFORMATIEAVOND 

Woensdag 9 september is de digitale ouder informatieavond via MS Teams. In Mededelingenblad 1 stonden per ongeluk twee data 

(2 en 9 september). In de ‘Schoolkalender 2020-2021’ die u vorige week heeft ontvangen, kon u de juiste datum (9 september)

teruglezen. Alle leerkrachten hebben inmiddels een uitnodiging verstuurd naar ouders. In deze mail kunt u lezen hoe u deel kunt 

nemen aan de avond. Nieuwe leerlingen moeten zich eerst nog aanmelden voor MS Teams, ook hierover is informatie gestuurd. 

Mocht u desondanks nog vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar de leerkracht van uw kind. De mailadressen zijn terug te 

vinden in de ‘Schoolkalender 2020-2021’, die u vorige week per mail heeft ontvangen. Tip: noteer de data uit de jaarkalender alvast 

in uw (digitale) agenda. 

 

 

LEERLINGSTAMKAART 

U heeft deze week een papieren leerlingstamkaart gekregen van uw kind. Wilt u deze kaart goed nakijken en foute informatie wijzi-

gen of ontbrekende informatie aanvullen? Helaas is er bij het overzetten van ons administratiesysteem iets fout gegaan. Het blijkt 

dat alle ouders, per ongeluk, op ‘nee’ zijn gezet bij het ‘wettelijk gezag’. We passen dit voor alle ouders aan naar de werkelijke situ-

atie; u hoeft hier verder niets voor te doen. Excuus voor de eventuele verwarring. Zorgt u ervoor dat de kaart uiterlijk volgende 

week, voorzien van handtekening(en), terug is op school? 

 

 

PARRO 

Dit schooljaar communiceren de leerkrachten belangrijke en leuke informatie over de groepen via de Parro-app. Inmiddels is meer 

dan 90% van de ouders gekoppeld aan de Parro-app en kunnen zij berichten van leerkrachten ontvangen. U mist zo geen belangrij-

ke informatie over de groep van uw kind. Misschien heeft u nog vragen over de app? Neem dan contact op met de leerkracht. Zij 

kan u meer vertellen. Ook over privacy. Via de Parro-app vragen we alle ouders om aan te geven of en zo ja waar, we foto’s van uw 

kind mogen gebruiken. 

 

 

MAD SCIENCE 

Woensdag 26 augustus hadden we een mooie opening van het schooljaar met een professor van Mad Sience. Hieronder een aantal 

foto’s van deze spectaculaire voorstelling. 



 

NIEUWS UIT GROEP 1/2 
 

In de onderbouw zijn de kinderen gestart met juf Karin en juf Karin. Voor de kinderen een voordeel, ze hoeven niet na te denken 

over de naam. Daar ze wel willen weten welke juf er komt, maken ze het onderscheid in juf Karin met bril en juf Karin zonder bril.  

De eerste weken gebruiken we om te wennen aan elkaar. Hiervoor gebruiken we de KiVa-methode. We leren elkaar beter kennen 

en al doende worden er in de onderbouw lesjes gegeven. We zijn bezig met het (herhalen en opnieuw) aanbieden van wellevend-

heidslesjes als; hoe maak je je tafel schoon?, hoe was je je handen?, hoe gedraag je je in de gang?, wat doe je als je de klas binnen-

komt met je plantje en je kleedje.  

Over dat plantje gesproken: het is fijn als alle kinderen een plantje hebben om te verzorgen. Wilt u uw kind een plantje meegeven 

naar school? Wij geven dan ook daar een lesje mee en de kinderen leren hoe ze water moeten geven, hoe ze dorre blaadjes weg 

kunnen knippen, enz.  

 

Speellokaal 

We zijn al een aantal keer naar het speellokaal geweest voor een spel- of gymles. Nog niet alle kinderen hebben eigen gymschoe-

nen (fijn als u deze op korte termijn meegeeft). Gelukkig is er een tas met restantschoenen, zodat alle kinderen toch al mee kunnen 

doen. We hebben onder andere met pittenzakken gegooid. Omhoog gooien en vooruit gooien met allerlei variaties. De kinderen 

hadden veel plezier. Aan het eind speelden we nog een spel, waarbij de boeven de pittenzakken wegpakten uit de hoepel en de 

politieagent dat probeerde te verhinderen door de kinderen/boeven te tikken.  

 

Maak een tekening van jezelf 

Naast de montesorilesjes (voorbereidend rekenen en taal, kosmisch materiaal, enz.) besteden we ook veel aandacht aan creatieve 

opdrachten. ‘Maak een tekening van jezelf’ is een mooie tekenopdracht. Na het werken met materialen volgt vaak een knutsel/

tekenbezigheid, waarbij de verwerking op papier het zichtbare resultaat is dat mee naar huis kan of in de klas wordt gehangen, 

zodat iedereen er naar kan kijken. We hopen u snel weer te mogen ontvangen in de klas!  



Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 8 september is de school-

fotograaf op school. Hij maakt 

groepsfoto’s en portretfoto’s van de 

kinderen. Ook maakt hij foto’s van 

broertjes/zusjes samen. Zodra de 

foto’s klaar zijn, krijgt u hier een 

voorbeeld van te zien. U beslist zelf 

of en hoeveel foto’s u koopt. 

 

 

Contact  
 

Montessorischool Haaksbergen 
Weertseriet 19 
7481 BC  Haaksbergen 
 
Telefoon 
053 572 40 76 
 
E-mail  
info@montessorihb.nl  
 
Website 
www.montessorihb.nl 
 
Facebook 
montessorihaaksbergen 
 
Instagram 
montessorischoolhaaksbergen 

Kalender september 

 
8 september     Schoolfotograaf 

9 september     Informatieavond ouders groep 1 t/m 8 

14 september    Haltles voor groep 7/8 

14 september    Vergadering oudercommissie 

28 september    Studiedag, alle leerlingen vrij 

30 september    Opening Kinderboekenweek 

PERSONEEL 

Nieuwe collega 

Zoals gemeld in Mededelingenblad 1, is Elsbeth Dalenoort gestart bij ons op school.  

Zij  stelt zich hieronder aan u voor: 

 

Hallo allemaal!  

Als nieuwe medewerker bij Montessorischool Haaksbergen wil ik mij graag even 

voorstellen. Mijn naam is Elsbeth Dalenoort. Ik ben 42 jaar en woon samen met mijn 

partner Michel en onze kinderen Ryan en Charlise (10 en 8 jaar) met veel plezier in 

Hengelo. 

Sinds dit schooljaar ben ik de nieuwe administratief medewerker bij Montessori-

school Haaksbergen en ga ik mij bezig houden met de administratie en secretariële 

taken. Op maandag en dinsdag ben ik op school aanwezig. 

In mijn vrije tijd houd ik van reizen en lekkere dingen bakken, ben ik actief op de 

basisschool van onze kinderen (schoolbieb en verkeerscommissie) en uiteraard lek-

ker druk met van alles en nog wat rondom ons gezinsleven. 

 

Ik ben erg enthousiast om dit leuke team op administratief en secretarieel gebied te 

mogen ondersteunen en heb onwijs veel zin om mij alle werkzaamheden eigen te 

maken. Wie weet spreken of zien wij elkaar binnenkort. 

 

Vriendelijke groet, Elsbeth Dalenoort 

 

 

Nieuws in groep 7/8 

Vandaag had Liza groot nieuws voor groep 7/8. Tijdens Kosmisch Onderwijs, deelde 

zij snoepsleutelhangers uit. ‘Waarom zou ik dit doen,’ vroeg ze de klas. Voedselver-

spilling?, Te veel suiker eten?, … de kinderen wisten het niet. Nadat Liza een hint had 

gegeven dat de sleutel in de vorm van een fopspeen was gevouwen, werd het duide-

lijk: Liza is zwanger. De kinderen reageerden heel enthousiast en kwamen met veel 

vragen. Zoals het er nu naar uitziet, werkt Liza tot aan de kerstvakantie. Daarna gaat 

zij met zwangerschapsverlof. We gaan ervan uit dat zij eind mei weer terug op 

school is. In de tussenliggende periode komt er een vervanger voor groep 7/8. We 

zijn al druk bezig om een goede kandidaat te vinden. Zodra we meer weten, infor-

meren we de ouders van groep 7/8. 


