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Helaas nog één keer een papieren
versie!
9 oktober 2012 Volume VII
5 september: 11.55u. A.L.S. Ice Bucket Challenge
9 september: Schoolfotograaf
Informatieavond aanvang 19.00uur
16 september: Prinsjesdag
Verkiezing Leerlingenraad!
“Ouder-visie gesprekken.”
18 september: Startfeest! (ovb. 17.00-19.00u)

Trefwoord: vanaf 8 september “Discipline”. We doen veel “ omdat het moet”. We moeten onze fiets
altijd afsluiten, onze spullen netjes opruimen, en op tijd stoppen met televisie of computer. Allemaal
handelingen die om een zekere dicipline vragen. Er altijd wel iets of iemand die dit van ons vraagt.
Tijdens dit thema maken we kennis met het begrip discipline en met wat dit in verschillende concrete situaties
kan betekenen, en natuurlijk hoe wij dit ervaren.
We zijn begonnen! In alle groepen zijn we weer begonnen met het volgen en geven van
onderwijs, en worden de eerste activiteiten alweer in de stijgers gezet. Wij vragen uw aandacht
voor de veiligheid van en naar school, hier kunnen wij allemaal bij helpen door onze fietsen op de
juiste plaatsen neer te zetten en niet te fietsen op het schoolplein. Zeer binnenkort hopen wij fietsenrekken
van ons eigen gebouw, bij deze tijdelijk locatie te kunnen plaatsen.
De Schoolfotograaf:Op 9 september komt de schoolfotograaf. Dit jaar verloopt de

ontvangst van de schoolfoto’s anders dan eerdere jaren! De schoolfoto’s worden dit jaar
niet op school afgeleverd, maar u krijgt een paar weken na het fotograferen een persoonlijk
wachtwoord met code waarmee u via internet de schoolfoto's van uw kind kunt bestellen.
Bewaart u deze code goed! Wellicht is het verstandig om hier een foto van te maken, zodat de
inlogcode en wachtwoord bewaard blijven als de inlogflyer onverhoopt kwijt is geraakt.
Informatieavond: Op 9 september vindt vanaf 19.00 uur de jaarlijkse informatieavond plaats. Op deze
avond krijgt u in het lokaal van uw zoon of dochter informatie over het leerjaar waar u kind in zit. Na afloop,
rond 19.45 uur, komen we samen in de aula waar enkele algemene zaken benoemd zullen worden. Ook zal
de M.R., O.R. en de T.M.O./B.S.O. zich voorstellen. Hierna bent u in de gelegenheid om in andere lokalen
nog even een kijkje te nemen. Voor groep 3/4a is er een apart programma, met name omdat de informatie
voor groep 3 heel specifiek is. De ouders van groep 3 zijn om 19.00 uur welkom in het lokaal, de ouders van
groep 4a na de samenkomst in de aula, dus rond 20.30 uur. We hopen u allen te zien op 9 september!
Margedagen; Rectificatie; afgelopen donderdag heeft u een overzicht gekregen van de margedagen,
helaas staat hier voor de groepen ½ één foute datum in: 6/6 moet zijn 9/6!In de jaarbijlage is de datum
wel juist vermeld!
De Menso Altingschool is een van de scholen van ‘CONOD’

Ouder-visiegesprekken; Als organisatie is het altijd goed en belangrijk om regelmatig te bekijken hoe het
gaat met de doelen en visie van onze school. Dit gaan wij onder leiding van een adviesbureau dit jaar doen
als team, maar wij vinden het ook erg belangrijk om te horen hoe u het als ouders ervaart. Dit laatste gaan
wij organiseren door gesprekken met twee keer acht ouders. Deze gesprekken vinden plaats op 16 september
van 8.30u tot 9.30u & van 11.00u tot 12.00u. Het gaat hierbij om een zo divers mogelijke mix van ouders,
dus ouders die: al jaren lang kinderen op school hebben, of net op school komen, een kritische noot hebben
of erg enthousiast zijn, kinderen in de bovenbouw hebben, of juist alleen in de onderbouw.. Of alleen nog
maar hebben ingeschreven.. Als u hierbij aanwezig zou willen zijn nodigen wij u uit dit via de mail:
cbsmensoalting-paterswolde@conod.nl kenbaar te maken. Wij maken een selectie zodat we een mooie
afspiegeling kunnen krijgen, het kan dus zijn dat u niet uitgenodigd wordt in geval van veel aanmeldingen,
uiteraard hoort u dit
in dat geval van ons.
Bosuitje; We gaan met de hele school naar het bos, dit doen we op dinsdagmiddag 30 september.
We gaan in groepen met kinderen van verschillende leeftijden het bos weer op een andere manier beleven.
Op deze manier leren de kinderen ook kinderen uit de andere groepen kennen en samen gaan we
verschillende opdrachten uitvoeren en spelletjes spelen. Dit bosuitje is onder schooltijd. Bij regenachtig weer
is het goed om laarzen mee te nemen of aan te trekken. We hopen op een gezellige middag!
Namens het team, Frank en Margreet.
Verschoonkleding voor de kleuters; Wie kan ons helpen aan verschoonkleding voor de kleuters? We
zouden het op prijs stellen wanneer u onze voorraad ondergoed, truien, t-shirts broeken, sokken, leggings
en majo’s maat 98 t/m 116 wilt helpen aanvullen. U kunt de kleding in beide kleutergroepen inleveren.
Alvast heel hartelijk bedankt, Aukje en Jochebed 1b/2b, Miriam en Titia1a/2a
A.L.S. Ice bucket Challenge; Een aantal leerlingen hebben het plan opgevat om de juffen en
meesters te nomineren voor een “A.L.S. Ice bucket Challenge”. Een actie die aandacht vraag
voor de ziekte A.L.S. ,en ook geld hiervoor inzamelt. Donderdag zullen de leerlingen op internet
(houd onze website in de gaten!) de leerkrachten officieel nomineren en binnen 24 uur zoals het hoort, zullen
wij vrijdag 5 september om 11.55u op het plein laten zien óf, én wie van de juffen en meesters aan deze
uitdaging gehoor geven.
Startfeest; 18 september van 17.00u-19.00u gaan wij weer samen met leerlingen en ouders het
startfeest houden! De commissie is al druk bezig met de voorbereidingen, verdere informatie volgt!
Fietsenstalling;
Soms gebeurt het wel eens dat iemand een fiets na schooltijd in de fietsenstalling achterlaat, wij moeten
helaas melden dat wij er geen zicht op hebben wat er ’s avonds mee gebeurt.
De MR breidt uit; In één van de laatste Zendmasters voor de vakantie hebben we aangegeven dat de
splitsing van de locaties Paterswolde en Eelderwolde met zich mee brengt dat ook de MR zal gaan splitsen,
mits we de MR uit kunnen breiden. We kunnen gelukkig melden dat dat voor de locatie Paterswolde al is
gelukt. We krijgen versterking van juf Coby (personeelsgeleding) en Wico Mulder (oudergeleding). De
volledige MR-crew bestaat nu uit Aukje en Coby (personeel) en Wico en Henk (ouders). We zijn daarmee
voor Paterswolde ‘op sterkte’ om de splitsing verder uit te gaan voeren; voor Eelderwolde is nog aanvulling
nodig. Coby en Wico, succes (en natuurlijk ook plezier) met deze nieuwe taak.
Namens de MR,Henk Wolting, voorzitter.
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