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6 november
9 november
10 november
11 november
12 november
14 november
20 november

; 10 minutengesprekken
Nationaal Schoolontbijt
oktober 2012 Volume VII
; geboortedag Menso9Alting
; 17.00u- 17.30u Lichtjesavond!
; Sint Maarten
; margedag groep 1/2
; Juf Anneloes voor groep 6/7
; nieuwe Zendmaster

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??
17 november – 5 december; “Een voorbeeld..”: het goede voorbeeld geven is
soms best moeilijk. Het kan hierom ook belangrijk zijn om kritisch te kijken naar
bijvoorbeeld een idool, geven zij wel het goede voorbeeld? Welke voorbeeld figuren
kennen wij, en wat is de waarde van de mensen? Bijbelverhalen die hierbij aan de
orde komen gaan over Koning David. David en Batseba, en David en Nathan (2 samuël 1 t/m 19)
Menso Alting;9 November is de geboorte dag van de naamgever van onze school. Op deze dag werd hij
in Eelde geboren maar dan in het jaar 1541. Later zou Menso Alting bekend worden als kerkhervormer die
onder andere op het hunebed van Schoonoord zijn “hagenpreken” zou houden.
Lichtjesavond/lampionnenshow; maandag 10 november van 17.00u – 17.30u
houden wij op school onze lichtjesavond/lampionnenshow. Alle leerlingen werken op
dit moment hard aan hun mooie lampionwerkstukken! Wij nodigen u van harte uit om
deze avond alle kunstwerken te komen bekijken.
De Bibliotheek op school! Wij zijn erg blij dat wij in samenwerking met de bibliotheek onze
schoolboekenkast helemaal hebben kunnen vernieuwen. Wij hopen zo spoedig mogelijkte kunnen beginnen
met het uitlenen van deze boeken aan de leerlingen in de groepen. Vanaf dat moment zullen alle geleende
boeken ook via een scan-apparaat geregistreerd worden en hopen wij onze bibliotheek ook
goed op orde te houden. Dit zal gebeuren door de leerlingen van de groepen 7 & 8 maar
hierbij kunnen wij nog wel hulp van ouders gebruiken. Als u hierbij een een rol zou kunnen
spelen vragen wij u dit te melden bij onze lees coördinatoren juf Titia en juf Ilja.
RECYCLE-RECYCLE-RECYCLE: Alle kinderen en ouders van de school willen we hartelijk bedanken voor
de fantastische inzet voor het recycleplan. We zijn tweede geworden!!!!Dat is omdat we met
elkaar voor heel veel apparaten hebben gezorgd en deze op school hebben verzameld.
Prachtig om te zien wat de kinderen allemaal meebrachten naar school voor de felbegeerde
punten! Ruim 3.000 punten in drie week alleen op onze school. Op deze manier hebben we
samen een steentje bijgedragen. Omdat we zo goed aan het werk zijn geweest hebben we
toch een prijs gewonnen: We krijgen in het volgend voorjaar een sportmoment voor de hele
school! U kunt, samen met uw kind, dit nog even bekijken op www.recycleplan.nl Nogmaals
bedankt voor de enthousiaste inzet, namens het team, Margreet.
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Vrijwilliger gevraagd: Zoals u weet kan uw kind overblijven op school op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag. De organisatie van het overblijven wordt aangestuurd door pedagogisch
medewerkers van Trias, met ondersteuning van een aantal vrijwilligers. Op die manier
kunnen we ervoor zorgen dat het overblijven betaalbaar blijft. Op de maandag is er ruimte
voor een nieuwe vrijwilliger. Het zou ook fijn zijn als dat incidenteel ook op de andere
dagen zou kunnen. Samen eten met de kinderen en een leuke activiteit aanbieden zodat
de kinderen ontspannen de middag ingaan. Heeft u interesse of kent u iemand die belangstelling zou
hebben? Sera Kersten (Trias) vertelt u er graag meer over. U vindt haar tussen de middag bij de overblijf.
Alle vrijwilligers moeten beschikken over een verklaring omtrent gedrag maar de kosten daarvan neemt Trias
voor haar rekening. Natuurlijk kunt u een aantal keren meedraaien om te kijken of u het leuk vindt en krijgt
u ondersteuning. Vrijwilligers in de overblijf ontvangen een vergoeding. Voor meer informatie kunt u ook
bellen met Lydeke Kievitsbosch, Coördinator Overblijf Trias, 0592-338938 (maandag, dinsdag, donderdag)
Teken controle: omdat op ons natuurlijke schoolplein nogal wat bosjes en gras te vinden is blijkt het ook
in november nog raadzaam te zijn om de kinderen thuis op teken te controleren!
Ouderbijdrage: Beste ouders/verzorgers, het wordt al vroeger donker en dat is voor ons als scholen altijd
een moment om in school weer gezellige activiteiten te organiseren, zoals maandag a.s. de lichtjesavond!
Verder hopen wij in December Sinterklaas te mogen ontvangen, en gaan wij natuurlijk met kerst ook weer
sfeervolle activiteiten houden. Om op deze gezellige sociaalvormende momenten net even een extra
traktatie te kunnen geven en op andere momenten net even wat extra’s te kunnen doen vraagt de
Ouderraad u jaarlijks een bijdrage voor het schoolfonds! In de bijlage, voor u deze brief welke door ons als
school natuurlijk van harte wordt aanbevolen! Verder als bijlage het jaarverslag van de Ouderrraad ‘13-‘14.
Juf Maaike: Vanaf 11 november zal juf Maaike op dinsdagmiddag en donderdagmorgen regelmatig bij ons
op de Menso Altingschool zijn. Maaike komt als onderwijsassistent op die momenten ons team versterken!
Zij zal vooral in groep 1a/2a aanwezig zijn.
Voorleeskampioen 2014-2015 bekend!
Op dinsdag 28 oktober hebben een aantal leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen
strijden om de titel ‘voorleeskampioen’.De voorrondes werden op een eerder
moment in eigen klas gehouden waaruit een aantal winnaars door mochten naar
de volgende ronde. Deze ronde werd gehouden in de klas van meester Frank.
Emily, Dido, Jort, Bram, Thomas … en Thomas … trokken
de aandacht van alle leerlingen, door mooi voor te lezen uit een
boek dat ze zelf mochten uitkiezen. Er werd gelet op o.a.
leestempo, intonatie, volume en originaliteit van het stuk uit een
boek dat ze kozen. Alle 6 hebben ze het heel goed gedaan,
maar als winnaar van de MAS zal Dido uit groep 7a onze school
vertegenwoordigen bij de vervolgronde. Dido, van harte gefeliciteerd namens alle
leerlingen & meesters/juffen, wij wensen jou veel succes toe met het voorbereiden!

Nieuws uit groep 7b/8:De leerlingen uit deze groep hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan hun
eigen filmproducties. Docent Esther Kroezenga van het ICO heeft in een drietal lessen met de leerlingen
toegewerkt naar het maken van een prachtige eigen film. Tijdens de lessen leerden ze allerlei zaken die
met filmen te maken hebben zoals:*Het werken met een camera en statief* verschillende shots leren
nemen (close shot, medium shot & totaal shot).*Hoe je kunt regisseren & acteren*-Tot slot hoe je kunt
monteren en de film daadwerkelijk kunt uploaden op internet.De leerlingen hebben er van genoten en de
resultaten zijn prachtig geworden. Binnenkort kunt u samen met uw kind het resultaat bekijken op de
website: https://www.youtube.com/user/tynaarlomoviemakers Groeten Groep 7b/8 & meester Frank
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Groeten van ons eigen gebouw ; Op het moment wordt er hard gewerkt aan details die wij, als de school
straks klaar is, niet meer zullen zien! Deze details vormen natuurlijk wel de basis voor het succes
van straks! Zoals op verschillende foto’s ditmaal te zien is wordt er hard gewerkt aan de bedrading
van elektriciteit en internet, worden de deuren, kozijnen en sommige muren al in de grondverf
gezet, en worden ook de laatste muurtjes gemetseld. Op de foto’s ditmaal: “Ingewikkelde zaken”
voor de bovenbouw, de komende bibliotheek die aan de andere kant van het monument zal
komen, ook de wc’s worden natuurlijk vernieuwd, de onderbouwgang ook nog zonder plafond en
alle verwijderde houten kozijnen. In de volgende ZendMASter zullen we eens een kijkje in de lokalen van dit
moment geven. Voor nu eerst weer:
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