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UPDATE TEN AANZIEN VAN COVID-19
Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet in Nederland iedereen die klachten heeft

‘De (nieuwe) leden van

die bij COVID-19 kunnen passen thuisblijven. De belangrijkste klachten bij COVID-19 zijn ver-

het bestuur stellen zich

koudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of hoesten en/of

aan u voor!’

benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak en/of verhoging of koorts boven de 38
graden.

Montessorischool

Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een

Haaksbergen

van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over. Als de algemene maatregelen bij
COVID-19 worden aangehouden, merken we dat het lastig is voor sommige ouders om een
inschatting te maken of hun kind thuis moet blijven of niet. Hieronder daarom nogmaals het
advies van het RIVM:
•

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de kinderopvang, andere vormen
van kinderopvang en naar de basisschool met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) zonder koorts of benauwdheid.

Zij moeten thuisblijven als:
•

het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan
incidenteel) hoest - het kind blijft thuis, totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn;

•

het kind een contact (categorie 2 of 3) is van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2infectie EN het kind klachten heeft die passen bij COVID-19;

•

het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook
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koorts heeft en/of benauwd is (iedereen in het huis blijft dan thuis totdat die persoon een
negatieve testuitslag heeft);
•

het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie.

U als ouder kunt het beste inschatten hoe uw kind zich voelt en of het ziek is of niet. Wij denken
graag mee, maar kunnen op afstand niet zien of uw kind koorts heeft en/of zich ziek voelt.

VENTILATIE OP SCHOOL
Als bijlage bij dit Mededelingenblad ontvangt u een brief met informatie over ventilatie bij ons
op school.

HERFST

VERZUIMBELEID
In de bijlage bij dit Mededelingenblad zit het verzuimbeleid van onze school. Dit document kunt u ook
terugvinden op onze website. Het beleid is opgesteld samen met het team, de leerplichtambtenaar van
de Gemeente Haaksbergen en de medezeggenschapsraad. Mocht u vragen hebben, n.a.v. het beleid dan
kunt u een mail sturen naar: directie@montessorihb.nl

SCHOOLVOETBALTOERNOOI AFGELAST
Het schoolvoetbaltoernooi van 7 oktober as. is afgelast door de organisatie. Wij vinden dit een wijs
besluit. Het toernooi kan hopelijk, onder betere omstandigheden, in het voorjaar plaatsvinden.

TOESTEMMING VIA PARRO
Onze school doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. Omdat het prettig is dat er met
ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt (en dit wettelijk verplicht is), heeft Parro een manier gevonden om dit heel
makkelijk, veilig én met een vermindering van administratiedruk op te lossen voor ons als school. Alles staat in één keer op de juiste plek in ons administratiesysteem ParnasSys.
Hoe werkt het?
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig van ouders om beeldmateriaal te delen. Dit kunnen ouders doen via de volgende stappen in de Parro-app:
• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
• Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, per onderdeel. Dit kan via de stipjes achter de naam van het kind.
• U heeft t/m zaterdag 17 oktober 2020 de tijd om dit aan te passen via de app. Daarna kunt u wijzigingen altijd doorgeven per

mail aan: e.dalenoort@montessorihb.nl
Wat zijn de voordelen voor ouders?
Ouders kunnen met een paar kliks doorgeven waar zij wel en juist geen toestemming voor geven. Ook tijdens het schooljaar kun je
inzien wat is doorgeven.
Mocht het niet lukken om via de instellingen in de app uw voorkeuren door te geven, dan graag een mail sturen naar:
e.dalenoort@montessorihb.nl. We zullen achter de schermen uitzoeken wat er aan de hand is en u informeren. Ook ontvangt u
een papieren mogelijkheid om uw voorkeuren aan te geven, zodat we dit meteen in orde kunnen maken.

KINDERBOEKENWEEK
Woensdag was de opening van de Kinderboekenweek. We zaten allemaal in de hal en Stephanie begon te vertellen. Ineens hoorden wij luid
gebonk. Er kwam iemand binnen. ‘Het mens’ wist niet waar ze was en
noemde de lamp elke keer de zon. Door vragen te stellen kwamen wij
erachter dat ze uit de oertijd kwam. We hebben het oermens bij ons
uitgenodigd en verteld waar ze was. We kwamen erachter dat ze door
een soort tijdmachine was gekomen.
Stephanie las een gedicht voor. Dat gedicht ging over dat er in de
bibliotheek ook allemaal soorten tijdmachines staan. We hebben
gepraat over het thema van de Kinderboekenweek: ‘En toen’. Het gaat
dit schooljaar over geschiedenis en ons eigen verleden. Als afsluiting
van deze spannende ochtend, heeft groep 7/8 ons het lied van de Kinderboekenweek geleerd en hebben we dit met elkaar
gezongen. We hebben deze Kinderboekenweek helaas geen boekenmarkt. In plaats daarvan organiseren we vrijdag 16
oktober, een boekenspeurtocht door de school voor alle kinderen. Ook zijn die dag tentoonstellingen te zien. Deze tentoonstellingen gaan over voorwerpen of gebeurtenissen uit de geschiedenis! Wij hopen dat er veel mooie en interessante voorwerpen worden meegenomen door de kinderen. Dan voelt ‘het oermens’ zich misschien wat meer thuis hier in deze tijd.
We nemen u mee, door foto’s en filmpjes via Parro en het Mededelingenblad te delen.

TOEZICHTHOUDEND BESTUURSLEDEN STELLEN ZICH VOOR
Beste ouders/verzorgers,
Als toezichthoudend bestuurslid ben ik al twee jaar bij de school betrokken; wellicht kent u mij al. In de nieuwe bestuursvorm ben ik tijdelijk voorzitter in afwachting van de verdere verfijning van de taken binnen het
bestuur.
Ooit stond ik als ouder aan de wieg van Montessorischool Haaksbergen en ik vind het een mooie taak om nu,
aan het eind van mijn onderwijscarrière (leerkracht basisonderwijs, pabodocent en inspecteur onderwijs)
nog een steentje te mogen bijdragen aan de school. Samen met de andere drie bestuursleden hoop ik een
goed toezichthoudend bestuurslid te zijn, naast Barbara als directeur-bestuurder.
Rikky Dekkers

Graag stel ik mij voor. Ik ben Menno Boontje (56) en woon sinds jaar en dag in Doetinchem. Ik ben getrouwd
met Marjolein en we zijn trotse ouders van drie volwassen kinderen, die inmiddels alle drie het huis uit zijn.
Onze kinderen zaten, hoe kan het anders, op de Montessorischool in Doetinchem. Montessorionderwijs
vormt een rode draad in mijn leven en werken.
Van 1985 tot en met 2006 was ik, in verschillende functies, werkzaam bij Nienhuis Montessori in Zelhem.
Nienhuis is het bedrijf dat al sinds 1929 al die prachtige montessorimaterialen wereldwijd op de markt
brengt. Na 21 mooie jaren heb ik van 2006 tot 2008 een uitstapje gemaakt naar de muziekindustrie om vervolgens terug te keren in de onderwijssector als directeur van de Duitse vestiging van toetsinstituut Cito.
Deze functie combineerde ik met de rol als projectleider van alle internationale activiteiten met Piramide, een door Cito ontwikkeld
programma voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie. Op dit moment werk ik als zelfstandig professional in de onderwijssector. Van
2007 tot 2013 ben ik als toezichthouder actief geweest binnen de Raad van Toezicht van Compassion Nederland, een relatief grote
sponsororganisatie voor kinderen in ontwikkelingslanden uit Apeldoorn. Ik was meteen enthousiast toen ik de vacature voor intern
toezichthouder voor de Montessorischool Haaksbergen zag langskomen en ben blij dat ik sinds augustus officieel ben benoemd. Ik
kijk er enorm naar uit om mijn kennis en ervaring te delen en mijn steentje bij te dragen aan een prachtige toekomst voor deze
unieke school!

Via deze nieuwsbrief wil ik me voorstellen als een van toezichthoudende bestuursleden van Montessorischool Haaksbergen.
Mijn naam is Fred van der Wal, 57 jaar, gehuwd en vader van twee volwassen zoons van 25 en 22 jaar.
Beiden hebben montessorionderwijs gevolgd. Van de Montessori Peuterspeelzaal in Haaksbergen, naar
Montessorischool Haaksbergen en daarna naar het Montessori College in Hengelo.
In het dagelijks leven ben ik als controller werkzaam bij een middelgroot familiebedrijf in Hengelo. In de
weekenden hou ik ervan om samen met onze twee honden in de natuur te lopen.
Sinds 2001 ben ik als vrijwilliger in diverse besturen actief geweest. Vanaf 2007 tot en met 2019 was ik
penningmeester van de TSO van Montessorischool Haaksbergen. Nu ben ik alweer tweeëneenhalf jaar als
bestuurslid actief op deze school. Eerst als penningmeester van het dagelijks bestuur en vanaf april 2020 in de rol van toezichthoudend bestuurslid. Vanuit mijn expertise wil ik op een verantwoorde wijze kijken naar het beleid en de toekomstvisie van de
school en samen met de andere bestuursleden ervoor zorgen dat deze school ook op langere termijn financieel gezond blijft.
Hartelijke groeten, Fred van der Wal

Mijn naam is Anna-Marie Oevering en ik ben 36 jaar. Ik ben getrouwd met Sido en samen hebben we drie
kinderen: Aafke (9 jaar), Reinder (6 jaar) en Fardau (2 jaar). We wonen aan de rand van Beckum.
Na 14 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt ben ik sinds anderhalf jaar werkzaam als pedagogisch beleidsmedewerker en coach in de kinderopvang.
Graag deel ik mijn kennis en ervaring in mijn rol als lid van het toezichthoudend bestuur. Met veel enthousiasme, een kritische blik en door veel vragen te stellen, lever ik graag een bijdrage aan de ontwikkeling van
Montessorischool Haaksbergen.

NIEUWS UIT GROEP 5/6
Wij zijn ondertussen alweer vijf weken met elkaar aan het werk. In het begin moesten we even aan elkaar en alle nieuwe regels
wennen natuurlijk, maar nu zijn we echt al goed bezig!
Er zijn zelfs een paar spreekbeurten geweest en nu gaan we gezamenlijk een tijdlijn van het leven maken, die we in de gang kunnen ophangen. Zo kan iedereen ervan en -over leren.
Er worden hele mooie verwerkingen gemaakt met de Taal:Doen!-werkjes en we hebben ook een nieuwe rekenkast. Daar kunnen
we nog beter mee rekenen.
In het kader van de "Gouden weken" (KiVa-groepsvorming) hebben we pauwenveren in de klas, die de kinderen op hun tafel
mogen zetten, als ze om welke reden dan ook, trots zijn op zichzelf. We hebben al een goede sfeer in de groep, waarbij kinderen
elkaar helpen en waar we fouten mogen maken. De beste fouten schrijven we in het gouden schrift.
Voor Engels hebben we nu een mooi ‘Harry Potter’-werkje, waar zelfstandig mee gewerkt kan worden. De bedoeling is dat er
steeds meer werkjes bij komen voor het vak Engels.
Voederhuisje voor de eekhoorns
Wat we nu nog graag willen is een voederplank of huisje voor de eekhoorns die hier in de bomen achter elkaar aan zitten. Dit
huisje kunnen we dan buiten bij onze klas in de schooltuin zetten. Is er een ouder die dat wil maken met zijn/haar kind? Graag!

OUDERHULPLIJST
Heeft u de ouderhulplijst al in laten leveren op school? Bedankt! Is dit nog niet gelukt? U kunt de ingevulde lijst volgende week nog
meegeven aan uw kind. Uiteraard zijn alle activiteiten dit schooljaar onder voorbehoud en aangepast aan de ontwikkelingen rondom
COVID-19. Het is voor ons toch fijn om te weten, wie we kunnen vragen, indien de mogelijkheid zich voordoet. Het invullen van de
lijst is vrijblijvend. U wordt voorafgaand aan een activiteit benaderd door de oudercommissie of door een leerkracht. Mocht u op dat
moment alsnog geen tijd hebben of om andere redenen niet in staat zijn te helpen, dan mag u dit altijd aangeven.

Contact

Kalender oktober
5 oktober

Dag van de leraar

7 oktober

Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8: Afgelast

16 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek

19 t/m 23 oktober

Herfstvakantie

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

Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk!

