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ROOKVRIJ SCHOOLTERREIN 

Montessorischool Haaksbergen heeft met ingang van dit 

schooljaar, net als alle scholen in Nederland, officieel een  

rookvrij schoolterrein! 

 

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Er werd in ons schoolgebouw en op het 

schoolplein al niet gerookt. Nu is het echter ook een wettelijke verplichting om een rookvrij 

schoolterrein te hebben. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ou-

ders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd en tijdens 

buitenschoolse activiteiten (schoolreis, kamp, enz.). 

 

Waarom nu een officieel rookvrij schoolterrein? 

Met ingang van 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Elke 

school kan leerlingen hiermee een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek 

blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met 

roken als ze iemand in hun omgeving zien roken. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet 

te starten met roken en voorkomt ongewenst (schadelijk) meeroken.  

 

Wij vragen rokers om ook niet te roken in de buurt van het schoolplein, bij het schoolhek en op 

de stoepen rondom de school. Kortom niet in het zicht van de leerlingen, bijvoorbeeld bij het 

brengen en/of halen van uw kind(eren).  

Alvast, mede namens onze leerlingen, bedankt voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij 

aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen. 

 

 

PARKEREN 

Dringend verzoek om uw auto, bij het brengen en halen, te parkeren op de grote parkeerplaats 

bij de supermarkt. Het is niet de bedoeling dat ouders van school parkeren op of voor het par-

keerterrein van onze buren, Fysiotherapie Noordman. Bedankt voor ieders medewerking! 

 

‘De (nieuwe) leden van de 

kindercommissie stellen 

zich aan u voor!’ 
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Tijdlijn in groep 3/4 



 Schrijfonderwijs in groep 3/4 

NIEUWS UIT GROEP 3/4 
 

We zijn alweer een paar weken met elkaar aan het werk. We zijn gestart in 

een nieuw lokaal voor de middenbouw. Dichter bij groep 1/2, zodat de  

kinderen van groep 3 af en toe nog even kunnen spelen op de gang. Vooral  

in het begin is de overgang van onderbouw naar de middenbouw groot. Zo 

ontstaat er ook ruimte om wat extra aandacht aan de kinderen van groep 4  

te geven. 

 

KiVa-lessen 

Een nieuw schooljaar betekent ook weer starten met de Kiva-lessen. Zoals altijd is het even wennen in een nieuwe groep. In het 

thema ‘Wie zijn wij?’ richten we ons op het bevorderen van een groepsgevoel; wij horen bij elkaar en voelen ons een groep! We 

doen verschillende KiVa-spelletjes en -oefeningen om dit gevoel te versterken. De onderstaande Kiva-regel staat in deze periode 

centraal: 

We willen samen een groep zijn, want dat is fijn! 

 
Kosmisch onderwijs 

In de kosmische lessen van de DaVinci-methode komt het thema ‘Wie ben ik?’ aan de orde. Dit sluit heel goed aan bij de Kiva-

lessen. Eén van de opdrachten was: ‘Maak een tijdlijn van je leven van je geboorte tot nu’; er zijn thuis prachtige werkstukjes  

gemaakt. Door deze tijdlijnen samen te bekijken en bespreken op school, leren we elkaar nog beter kennen. 

 

Zorg voor de omgeving 

Naast de afspraken over hoe we met elkaar omgaan, besteden we ook veel aandacht aan omgaan met en verzorgen van de omge-

ving. ‘s Morgens verzorging van het plantje, dat ieder kind heeft meegenomen naar school. Aan het eind van de schooldag verzor-

gen van het lokaal. Alle kinderen hebben een taak, zoals bijvoorbeeld potloden slijpen, vegen of een kast opruimen. 

Vrijdag ruimen de kinderen de vakken van hun tafeltje op. Zo zorgen we met elkaar voor onze omgeving.  

 



PROTOCOL BASISONDERWIJS TEN AANZIEN VAN COVID-19 

Het Protocol Basisonderwijs is op 23 september 2020 aangepast. De eerder genomen maatregelen blijven gehandhaafd.  

De volgende regels zijn van toepassing: 1.  Alle leerlingen gaan volledig naar school. Leerlingen hoeven onderling én tot volwasse-

nen geen 1,5 meter afstand te houden. 2.  Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 3.  De 

school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 4.  Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht. Zoals het OMT aangeeft, is het extra van belang dat die worden 

nageleefd. Het gaat daarbij om: •  Een goede melding en monitoring van besmettingen; •  Het strikt toepassen van een gezond-

heidscheck wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen (bij hoge uitzondering) de school binnentreden; •  Het strikt toe-

passen van de overige hygiënemaatregelen. 

 

Wij vragen alle ouders om de school alleen te betreden na het maken van een afspraak. Bij binnenkomst was je je handen en ieder-

een houdt 1,5 meter afstand. Uiteraard gelden ook op onze school de triage-afspraken (gezondheidscheck). Bij klachten blijft u 

thuis en meldt dat u niet komt. 

Vanaf maandag 21 september 2020 krijgt onderwijspersoneel in het funderend onderwijs toegang tot de voorrangsprocedure  

COVID-19 bij de GGD. De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld om lesuitval/uitval van onderwijstijd te voorkomen. Door uit-

val komt de continuïteit van het primair onderwijs in gevaar. 

KINDERCOMMISSIE 

Tijdens de eerste vergadering van de kindercommissie van dit schooljaar hebben 

we eerst kennisgemaakt met elkaar. Er zijn afspraken gemaakt, zoals: je luistert 

naar elkaar en laat elkaar uitpraten. Daarna hebben we besproken welke zaken de 

kindercommissie dit schooljaar graag wil doen. Een aantal punten van vorig 

schooljaar is blijven liggen, doordat de kinderen door de coronamaatregelen een 

tijd niet op school zijn geweest. Een voorbeeld hiervan is het gescheiden inzame-

len van afval, maar ook het zomerfeest mét de opening van het schoolplein. Door 

de coronamaatregelen kon dit feest helaas niet doorgaan. Deze punten pakken we dit schooljaar weer op. Er is al een gesprek 

geweest met twee leden van de commissie en een mevrouw van het schoonmaakbedrijf over het inzamelen van afval. Het was 

een mooi gesprek, waarbij de leden kritische vragen stelden: ‘Welke mogelijkheden zijn er? Wat kost dat? Hoe ziet het eruit?‘ 

 

De leden dit schooljaar zijn Noah, Bernard, Anneke, Nikki, Yessica en Chayenne-Jenaya. Hieronder stellen zij zich kort aan u voor: 

Jo, ik ben Noah , 11 jaar en zit in groep 8. Ik zit in de kindercommissie, omdat ik dingen zei terwijl ik dacht dat het niet waar was.  

Huts, ik ben Bernard ik ben 11 jaar en zit in groep 8. Ik zit in de kindercommissie, omdat ik een goede mening heb.  

Hoi, ik ben Anneke ik ben 11 jaar en zit in groep 8. Ik zit in de kindercommissie, omdat ik mijn mening moet leren uitspreken. 

Hoi, ik ben Nikki ik ben 10 jaar en zit in groep 7. Ik zit in de kindercommissie, omdat ik mijn mening moet leren uitspreken. 

Hoi, ik ben Yessica en ik ben 11 jaar en zit in groep 7. Ik zit in de kindercommissie, omdat ik al veel met de moestuin doe. 

Hoi, Ik ben Chayenne-Jenaya, 11 jaar en zit in groep 8. Ik zit in de kindercommissie, omdat ik mijn mening moet leren uitspreken.  

Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 

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/oktober 

 
28 september    Studiedag, alle leerlingen vrij 

30 september    Opening Kinderboekenweek 

5 oktober     Dag van de leraar 

7 oktober     Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8 

16 oktober     Afsluiting Kinderboekenweek 

19 t/m 23 oktober   Herfstvakantie 


