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onze eigen Plusgroep gaat van start!
2012 Volume VII
inloop middag vanaf9 oktober
15.30uur
Margedag groepen ½
10 minutengesprekken
Kinderpostzegels
6 november ; 10 minutengesprekken
Nationaal Schoolontbijt

27 oktober – 14 november ; “vrienden”; Hoe wordt je vrienden en hoe kun je dit
blijven? En wat gebeurt er als door omstandigheden de vriendschap verandert?? Hier
over praten we de komende periode.
Bijbelverhalen die hierbij worden besproken komen uit 1 Samuël 18 t/m 22: Jonathan &
David, twee vrienden; Saul vervolgt David; de dood van Saul en Jonathan.
Splitsing van Menso Altingscholen nu ook fysiek een feit. De splitsing van onze school
en de Menso Altingschool uit Ter Borg heeft na de aanstelling van een tweede directeur, een
tweede I.B.er en de splitsing van de MR sinds woensdag ook fysiek vorm gekregen nu de
school in Ter Borg een eigen naam en logo gekregen heeft. Als C.B.S. de Rietzanger zal
deze school onder de bij ons wel bekende directeur Tineke Scholten zelfstandig verder gaan.
Wij van de Menso Altingschool wensen hen natuurlijk een heel goede toekomst toe!
De nieuwe Plusgroep gaat van start! Vrijdag 25 oktober gaat onder leiding van meester David de nieuwe
Plusgroep op onze locatie van start. Leerlingen die hier op dit moment voor in aanmerking komen hebben
van meester David hier al bericht over gehad. Als school zijn wij natuurlijk erg blij en trots dat deze kans
geboden kan worden aan de leerlingen die deze extra uitdaging nodig hebben. Ook leerlingen van C.B.S. de
Rietzanger zullen hiervan gebruik gaan maken.
Schoolontbijt: Op donderdagmorgen 6 november 2014 gaan alle kinderen van de Menso Altingschool op
school ontbijten. Dit keer doen we het anders dan anders! Het is de bedoeling dat de kinderen
voor iemand in hun klas een ontbijtje gaan maken. A.s. donderdag krijgen de kinderen van
groep 1 t/m 3 hierover een brief mee naar huis. De groepen 4 t/m 8 vullen de ontbijtstrook in
op school. De ouders van groep 4 t/m 8 krijgen de brief via ‘mijn school info’ toegestuurd.
Omgangsprotocollen ondertekend door iedereen! Voor de herfstvakantie zijn de “Gouden weken”, de
groepsvormende weken, afgesloten door het ondertekenen van onze schoolregels. In alle klassen hangen de
regels weer zodat we het hele jaar weten waar we ons aan houden om een goed schooljaar te hebben.
Updaten van het Luizenteam: er zijn na de herfstvakantie een paar hoofdluizen gevonden tijdens de
periodieke controle, zou u ook thuis dit even in de gaten willen houden! Voor de duidelijkheid, het krijgen
van luizen kan iedereen zoals bekend is overkomen.. Belangrijk is het als je luizen hebt dat je er iets aan
doet. In de bijlage een brief van de GGD-drenthe over dit onderwerp.
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Nieuwe landelijke Citonormering: Elk schooljaar in januari en juni nemen wij CITO-toetsen af. Met
ingang van dit schooljaar heeft CITO de normen van een aantal toetsen herzien. Dit gaat om de toetsen
rekenen, spelling en begrijpend lezen. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor de CITO scores uw kind.
Waarom aangepaste normen? De huidige CITO-toetsen zijn inmiddels een aantal jaren in gebruik. Het
onderwijs is in de loop van deze jaren meer afgestemd op deze toetsen en ook nieuwe methoden sluiten
beter aan. De oude CITO-normering geeft mede hierdoor een te rooskleurig beeld. Door de update
ontstaat een realistischer beeld zodat de school de juiste conclusies kan trekken over de prestaties van uw
kind ten opzichte van de andere basisschoolleerlingen in Nederland.
Wat betekent dit voor uw kind? Voor de overzichtelijkheid is in het administratiesysteem de aanpassing
van de normering óók doorgevoerd voor eerder gemaakte toetsen. Voor een aantal kinderen betekent dit
dat er nu een andere, schijnbaar lagere score in het systeem staat voor de toetsen die eerder gemaakt zijn.
Uw kind kan natuurlijk niet ineens minder goed lezen of rekenen dan voorheen. Wat wel is veranderd is de
waardering van de score. Als uw kind bijvoorbeeld een B score op rekenen haalde wanneer het 25 vragen
goed had, zou dat nu een C kunnen worden terwijl hetzelfde aantal antwoorden goed zijn. We kunnen ons
voorstellen dat deze overgang enige onduidelijkheid met zich meebrengt. Bij de rapportgesprekken begin
2015 zullen wij dit zeker ook bespreken, maar wanneer u vragen over deze nieuwe normering heeft kunt u
natuurlijk ook altijd even langslopen bij uw groepsleerkracht of onze IB-er Magdaleen Berkhoven.
Kort verslag GMR vergadering 7 oktober 2014: Dinsdag 7 oktober heeft de GMR weer haar eerste
vergadering gehad van het nieuwe schooljaar. De invoering van het Passend Onderwijs op de bassischool
is sinds 1 augustus van dit jaar definitief van start is gegaan. De besturen hebben op grond van wetgeving
een eigen verantwoordelijkheid t.a.v. de zorgplicht. Voor CONOD heeft dit geleid tot de inrichting van een
zorgteam dat verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de zorg aan onze scholen. Het nieuwe
Zorgadviesteam ( ZAT) bestaat uit orthopedagogen, een ambulant begeleider, twee interne begeleiders
en een directeur van een school. Dit schooljaar wordt de nieuwe CAO van kracht. Deze nieuwe cao leidt
tot veel wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden voor personeel. De werktijden voor onderwijspersoneel
wijzigt met ingang van 1 augustus 2015 in een 40-urige werkweek.
De GMR heeft het CONOD jaarplan 2014-2015 , met daarin de nieuwe taken waar scholen de komende
jaren voor komen te staan, besproken en zijn akkoord gegaan met dit plan. Ook is er, binnen de GMR, een
discussie gestart over de eigen manier van werken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben: de GMR is
bereikbaar via gmr@conod.nl . De volgende GMR vergadering is op dinsdag 9 december2014.
Nieuws uit de kleutergroepen. Ouders ten eerste, nogmaals bedankt voor het feestelijke
verjaardagsfeest van alle juffen uit de groepen 1 en 2. De kinderen en wij, hebben er erg van genoten.
Indien jullie het leuk vinden om nog even na te genieten met foto’s, kijk dan even op onze website.
Ook wilden we jullie op de hoogte brengen van onze gymactiviteiten. We hebben besloten deze
structureel aan te bieden op de donderdag. Dit betekent dat de kinderen op deze dag een sport- of
spelactiviteit aangeboden krijgen, welke past binnen de mogelijkheden van deze tijdelijke locatie. Voor
deze sport- en spelactiviteiten hoeft uw kind, geen speciale kleding te dragen. Zodra we weer terug zijn op
de oude locatie, zullen we de reguliere gymlessen weer oppakken en u nader informeren over de kleding
en schoeisel.
Maatjeswerken in groep 1/2:We werken op de Menso Altingschool al een tijd met maatjes. Het
maatjessysteem houdt in dat kinderen gekoppeld worden aan een maatje in de klas. Na
de vakanties worden de maatjes gewisseld. Maatjes vragen elkaar hulp wanneer zij
vragen hebben of tegen een probleem aanlopen, ze gaan samen op zoek naar
oplossingen. Nu gaan we er op vrijdagmorgen een nieuwe activiteit bij de kleuters aan toevoegen: ‘het
maatjesspelen/werken’. Kinderen gaan op deze morgen samen met hun maatje spelen/werken. Ze
overleggen eerst samen wat ze gaan doen en kiezen dan het kaartje wat hierbij hoort en zetten die op het
kiesbord. Op deze wijze wordt het samenspelen/werken tussen de kinderen meer gestimuleerd en vindt er
sociale interactie plaats.
Ten slot willen we jullie uitnodigen om bij ons in de kleutergroepen te assisteren met het maken van de
lampionnen. Vanaf vrijdag hangt er bij iedere kleuterklas een inschrijflijst. Indien u belangstelling heeft,
noteer dan uw naam. Tijdens de werkles gaat u dan samen met de kinderen aan het werk en nadien
worden de lampionnen door u in elkaar gezet. Leuk en gezellig! Tot ziens, de kleuterjuffen.
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C.B.S. Menso Alting ook actief op de 4 mijl! Onder begeleiding van
de O.R. en meer actieve ouders hebben een aantal leerlingen namens
onze Menso Altingschool de sportieve eer hoog gehouden!
V

Samen op weg naar de toekomst van onze Menso Altingschool; De afgelopen weken zijn de laatste
sloop werkzaamheden afgerond in onze eigen school en vanaf nu wordt er begonnen met de
opbouwende werkzaamheden. Bij het laatste bezoek van de bouwcommissie viel op dat de extra
lichtkoepels in de gang van de bovenbouwgroepen voor veel extra licht en een ruimtelijk effect
zorgen. Het vervangen van het magazijn op het toekomstige leerplein met in plaats hiervan een
lage kinderkeuken zal dit ruimtelijke effect gaan bevestigen. Met betrekking tot de meubel keuze
kunnen we u melden dat er inmiddels drie leveranciers zijn afgevallen en dat we met twee
overgebleven leveranciers om tafel gaan. Duidelijk is al wel geworden dat de “één hoogte tafel” voor alle
groepen af zal vallen.

Onderbouwgang

Onderwijsleerplein & speellokaal

“Groeten van ons eigen gebouw!”

Bovenbouwgang

School zijaanzicht straatkant!
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