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: Kinderboekenweek, thema Feest!
9 oktober
2012
Volume VII
: Juf Margreet vervangt
meester
David
: fietsencontrole!!
: juf Aukje afwezig juf Titia vervangt
: margemiddag alle leerlingen zijn vrij
: juf Anneloes vervangt meester Menno
:Juf Mirjam afwezig
: Herfstvakantie
: nieuwe Zendmaster verschijnt.

29 september- 24 oktober; “groot en klein”; Hoe is het om letterlijk de grootste te zijn of de kleinste
of in de figuurlijke zin van het woord? Ook praten we over de verrassende kracht van de kleinste of de
mogelijke onmacht van de grootste. Uit de bijbel horen we verhalen over Saul, David & Goliath, en David tot
koning gekozen. (1 Samuel 16 & 17)
Samen op weg naar de toekomst van onze Menso Altingschool; Naast het gezellige zonnige startfeest
en het bosuitje zijn we ook druk bezig met het voorbereiden van, onder andere, de komende
verhuizing. De aannemer is hard aan het werk om onze eigen locatie klaar te maken, en zelf
zijn wij ook in onze tijdelijke locatie hard aan het werk op weg naar de toekomst! De “Ronde
tafel” gesprekken met ouders werd als erg prettig ervaren en smaakte naar meer, hier gaan
wij een vervolg aan geven in de loop van dit schooljaar. Na de oudergesprekken is het team
nu aan beurt en met alle informatie samen gaan we onze missie & visie updaten. De splitsing
van beide scholen krijgt steeds meer vorm nu de Ter Borglocatie binnenkort een andere
naam en logo aan zal nemen. Ook in de groepen hebben de kinderen kunnen ervaren dat we aan de
vernieuwing werken, er zijn kinderen die een dagdeel gezeten hebben op een nieuw model tafel en stoel.
Het is zeker niet gezegd dat dit onze nieuwe tafels worden.. Maar dat er nieuwe meubelen komen staat vast.
Welkom terug juf Yvonne Lappohn & bedankt juf Anneloes Snip! Wij zijn heel blij dat wij juf Yvonne
terug mogen verwelkomen op onze school! Vanaf 7 oktober zal zij weer aanwezig zijn op de dinsdag,
donderdag en om de veertien dagen op woensdag! Jammer van een terugkomst is wel dat we afscheid gaan
nemen van juf Anneloes. Anneloes heeft gedurende het zwangerschapsverlof Yvonne vervangen met veel
inzet en zichtbaar plezier. Vrijdag 10 oktober zal de laatste werkdag zijn voor haar. Anneloes bedankt voor
je inzet en succes met je verdere carrière als juf. Als invalster zullen we Anneloes zeker nog terug zien!
Nieuwe stage juf op school:” Hallo ouders/verzorgers & leerlingen. Mijn naam is Kaja Simons. Ik ben 20
jaar en zit in het 3e jaar van de pabo (Stenden Hogeschool). Naast mijn studie sta ik veel op het
hockeyveld. Ik hockey bij Dash in Hoogezand en geef daar ook hockeytraining. Verder doe ik graag
gezellige dingen met vrienden. Dit jaar mag ik stage lopen op CBS Menso Alting. Het eerste halve jaar geef
ik les in groep 7b/8. Iedere maandag en dinsdag ben ik op school en 4 keer in het jaar een hele week. Ik
heb er erg veel zin in. Kaja Simons.”Wij heten Kaja natuurlijk van harte welkom en wensen haar een fijne
tijd bij ons op school toe!
De Menso Altingschool is een van de scholen van ‘CONOD’

Kinderboekenweek; Sparen voor de schoolbibliotheek :De Kinderboekenweek is van
woensdag 1 t/m zaterdag 12 oktober. Tijdens dit Kinderboeken Leesfeest kunt u van 29
september t/m 12 oktober bij de Bruna Eelde sparen voor GRATIS kinderboeken voor
onze schoolbibliotheek. Hoe kunt u mee doen met het Bruna-Eelde Kinderboeken
Leesfeest? Bij het kopen van een (Kinder)boek geeft de klant de kassabon af en geeft
door welke school ze steunen! Iedereen mag meedoen! De leerlingen mógen het bonnetje ook op school
inleveren.De scholen krijgen na afloop een waardebon die ze mogen besteden aan kinderboeken!
Voorleeswedstrijd voor groep 7 & 8:De Nationale Voorleeswedstrijd staat weer voor de deur.
Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen zich voorbereiden op een spannende voorleeswedstrijd op school.
Volgende week maandag 6 oktober zullen de voorrondes starten in groep 6/7a & 7b/8, hierna volgt een
eindronde met de winnaars van de voorrondes. (deze dag wordt later bekend gemaakt!) Zou het niet
fantastisch zijn als je je, als leerling uit groep 7 of 8, schoolkampioen mag noemen en daarna verder mag in
je regio en wellicht in de provinciale finale komt te staan? Laat de wedstrijd maar beginnen....!
Kleutervader & Kleutermoederdag; Omdat sommige kleuter ouders vast vroegtijdig vrij moeten
vragen/regelen, hierbij alvast informatie over een februariactiviteit. Dit jaar houden wij voor het eerst een
Kleutermoederdag (4/2) en een Kleutervaderdag (op 13/2). Het idee hierbij is dat ouders een hele ochtend
kunnen meemaken wat een kleuter dagelijks meemaakt. Van 8.30u-12.00u nodigen wij de moeders en later
de vaders uit om een hele dag mee te leren, spelen, en werken. Voor de kleuters is dit natuurlijk een
geweldige dag omdat zij op die dag vast veel moeten uitleggen aan hun ouders (zelfstandigheid,
zelfvertrouwen) maar voor de ouders ook leuk om eens te zien waar je kind dagelijks mee bezig is.
Vele handen maken licht werk! Op de Menso Altingschool hebben we een ouderraad die de leerkrachten
helpt bij het organiseren van feestdagen en activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Sinterklaasviering, en sportdag.
Bij veel van deze activiteiten hebben we extra hulp van ouders nodig. Lijkt het u leuk om ook te helpen, dan
kunt u dat via de lijst in de bijlage aangeven. Met vriendelijke groet, namens de ouderraad, Corine Hartlief.
Verkeersbrigadiers: Hier een bericht vanuit de werkgroep verkeer zodat iedereen op de hoogte is. Het
brigadieren over de Hoofdweg start pas weer als de school is verhuisd naar de Brinkhovenlaan. Ondertussen
blijven we als werkgroep de verkeerssituatie natuurlijk in de gaten houden!
Hulpouders: We zijn blij u te kunnen melden dat bijna alle groepen weer hulpouder
hebben! Bij groep 1b/2b zijn dit Stephany de Groot moeder van Josephine & Francien
Zijlema moeder van Florian bij groep 4b/5 zijn is de moeder van Cynthia Marenco Hueck
,voor groep 6/7 is het Simone Meijer, moeder van Eva. Voor groep 7b/8 zijn het Wilma
Helmantel (moeder van Jorik, groep 8) Gerda Komdeur (moeder van Kjell, groep 8).De
groepen 1a/2a en 3/4a zijn nog opzoek naar een hulpouder.
Moviemakers in groep 7b/8
Moviemakers is een educatief mediaproject, die bestaat uit 8 lessen, waarvan er vier worden verzorgd door
een gastdocent van het ICO. Tijdens dit project leren de kinderen zelf een filmpje maken. Vorige week
donderdag heeft groep 7b/8 de eerste les Moviemakers gehad van docent Ester Kroezenga (ICO). De
leerlingen waren al enthousiast bezig met het schrijven van een goed verhaal, ook werd er al druk
geoefend met verschillende film scenario’s.
Wordt uw peuter binnenkort kleuter!?! Als uw peuter binnenkort kleuter wordt, en u voor onze school
kiest, willen wij u vragen om dit tijdig op school kenbaar te maken door het inleveren
van het inschrijfformulier. Wij kunnen hierdoor beter beleid maken op het verdelen van
de nieuwe kleuters over onze twee groep 1/2.
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