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20 november
26 november
27 november
3 december
4 december
5 december

: Dag van de rechten van het Kind
9 oktober 2012 Volume VII
: schoentje mee naar school!
:Schoen zetten!
: juf Anneloes voor groep 6/7
: surpriseshow
: Sinterklaas op de Menso Altingschool!!

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)

*Sinterklaasnieuws* Sinterklaasnieuws* Sinterklaasnieuws* Sinterklaasnieuws*
Sinterklaasfeest !
Wij hebben van Sinterklaas begrepen dat hij samen met zijn pieten ook dit jaar, ondanks
zijn drukke programma, weer bij ons op school langs komt. Ook heeft meester Menno
contact gehad met de hoofdpiet en van hem hebben we begrepen dat alle leerlingen van
de MAS op donderdag 27 november hun schoen mogen zetten. Uiterlijk woensdag 26
november verwachten we daarom dat ieder kind een schoen mee naar school gebracht heeft!
Surprise tentoonstelling
Sinterklaas en zijn pieten hebben het ook dit jaar weer heel erg druk met alle cadeaus
te verspreiden door het hele land, daarom hebben zij de hulp ingeroepen van de
leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Ze mogen een cadeautje kopen voor een bepaalde
bedrag en gaan dat in een surprise verstoppen. Al deze prachtige surprises verwachten
wij donderdag 4 december voor de surprise tentoonstelling.
Donderdag 4 december vanaf 15:30 uur zijn alle ouders en leerlingen uitgenodigd om
dan langs de surprises te lopen en deze te bewonderen. Ook na de aankomst van
Sinterklaas is er voor ouders nog even de gelegenheid om de surprises te bewonderen.
Vrijdag 5 december
Op deze feestelijke dag gaan wij zo snel mogelijk na half negen met alle groepen naar de hoofdingang om
Sint te ontvangen. Natuurlijk zijn ouders & broertjes/zusjes hierbij ook van harte welkom. Sinterklaas bezoekt
vervolgens alle groepen en om 12 uur zwaaien we met alle groepen Sint en zijn pieten uit. De kinderen
hoeven die dag geen fruittas mee te nemen want voor wat lekkers en drinken wordt gezorgd. De kinderen

die naar de overblijf gaan moeten wel hun tas meenemen met het eten voor de lunch.
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Hulpouders gezocht voor.. De Bibliotheek op school! Er zijn vast al veel kinderen
thuis gekomen met enthousiaste verhalen over onze nieuwe bibliotheek! De boeken
worden ’s morgens tussen half elf en elf uur uitgeleend door leerlingen van groep 7&8.
Dit wordt door hun zelfstandig geregeld! Één keer per week zouden wij het prettig
vinden als een ouder mee zou willen helpen tussen half elf en elf! Als u hierbij een rol
zou willen spelen vragen wij u dit door te geven via de mail cbsmensoaltingpaterswolde@conod.nl of bij onze leescoördinatoren juf Titia en juf Ilja.
GEZOCHT: Muzikanten voor de Kerstmarkt. Voor de Kerstmarkt op donderdag 18 december
zoeken we muzikanten! Wie speelt er op een muziekinstrument en vindt het leuk om kerstliederen te
spelen? Op 3 momenten mag je een plekje opzoeken in de school en alleen of samen met iemand anders
een paar liedjes spelen. Je kunt je opgeven bij je eigen leerkracht.
Pennen-pilot: omdat het belangrijk is dat alle leerlingen met de juiste pennen schrijven
hebben wij na het inwinnen van informatie bij andere scholen een pilot gestart in groep 6/7a.
De komende weken zal deze groep met een pen schrijven waar wij via andere scholen goede
recensies van gekregen hebben. Als de ervaringen van de leerlingen goed zijn gaan wij deze
pennen schoolbreed vanaf groep 3 aanschaffen. Wij houden u op de hoogte en als u
nieuwsgierig bent vraag gerust de ervaringsdeskundigen uit groep 6/7a.
Natuurlijk nieuws uit groep 3 en 4a:We zijn deze week twee keer even
met de groep op stap geweest! Maandagmiddag op zoek naar uilen in de
uilenboom aan de Oranjelaan. Helaas waren de uilen gevlogen maar de
uilenballen lagen er nog een teken dat ze nog niet heel lang weg waren.
Terug op school hebben we uilen gemaakt van krantenpapier en sitspapier.
Dinsdag zijn we naar de Braak geweest en hebben daar boomtikkertje
gespeeld, verschillende bladeren bekeken en natuurlijk rondgedoold in het
doolhof. Het prachtige najaarsweer deed leuk mee en zo werd het een
heerlijke ochtend. Voor meer foto’s kunt u kijken op de weblog van school.
Kwaliteitskringen Conod: Naast onze kwaliteitszorg vanuit de het schooljaarplan hebben we in onze
vereniging ook contact met leraren uit dezelfde groepen van Conod: de kwaliteitskringen. Het is nuttig om
met elkaar na te denken over onderwerpen die we allemaal tegenkomen in onze groep(en). Naast een
leuke ontmoeting ook heel leerzaam. De maanden oktober en november zijn uitgetrokken om op een
aantal woensdagmiddagen elkaar in Conod verband te ontmoeten.
Aan- /Afmelden Overblijf:Voor een goede organisatie van het overblijven is het van belang dat we weten
hoeveel kinderen daadwerkelijk aanwezig zullen zijn. Wilt u er daarom aan denken ons dat te laten weten?
Aanmelden voor het incidenteel overblijven (mits ingeschreven bij Stichting Trias) of afmelden voor het
overblijven kan via een briefje in de ‘overblijfbrievenbus’. Aan- of afmelden kan ook via de receptie van Trias,
0592-338938 of info@stichtingtrias.nl Vermeldt u in het bericht de voor- en achternaam van het kind, in
welke groep het zit en voor welke dag of datum u het kind aan- of afmeldt. Groeten, Team Overblijf
Lichtjesavond/lampionnenshow; maandag 10 november hebben wij
tegen de avond veel vaders, moeders, opa’s en oma’s mogen begroeten
samen met onze leerlingen. In een gezellige drukte zijn alle lampionnen
bewonderd die door de leerlingen in de voorgaande weken gemaakt zijn.
Onder het genot van een tractatie van de Ouderraad vertrokken allen weer.
Deze lichtjesavond is het startschot geweest van de komende gezellige
periode van Sinterklaas en Kerst. Wij hopen u allemaal ook in deze periode
bij de diverse activiteiten te mogen begroeten. In deze ZendMASter vind u
informatie over de activiteiten!
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Groeten van ons eigen gebouw ; Aan de “onzichtbare” details van het gebouw wordt ook nu nog gewerkt,
máár de eerste zichtbare veranderingen worden nu ook al aangebracht. Tijdens de
bouwvergaderingen wordt ook steeds duidelijker dat de beslissingen die nu genomen worden
alleen nog gaan om zichtbare veranderingen. De keuzes worden steeds detaillistischer en gaan
bijvoorbeeld over de kleur van de tegeltjes van de wc óf de kinderkeuken in de
gemeenschapsruimte. Ook met het uitzoeken van nieuwe meubelen naderen we de beslissende
fase. De “one size fits all”stoel & tafel is zoals eerder genoemd afgekeurd en de keuze van
leverancier is inmiddels terug gebracht van vijf naar twee mogelijke kandidaten. Afgelopen dinsdag zijn wij
naar een collega school in Borger geweest om daar de meubelen te bekijken, ook in Ter Borg hebben wij
natuurlijk gezien welke meubelkeuze zij gemaakt hebben. Op de foto deze keer de hoofdingang die zoals te
zien is nu nog ongeschonden is, de ICT-bedrading welke nog steeds knap ingewikkeld lijkt, het toekomstige
kleuterlokaal van groep 1b/2b met nieuwe kozijnen én de volledig gestripte kleutergang . Over veertiendagen
hopen we de laatste vorderingen weer te kunnen laten zien, voor nu eerst weer:
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