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Sinterklaas op de Menso Altingschool!!
9 oktober
2012 Volume VII
presentatie avond ouders
Plusgroep
Kerstactiviteiten (zie mededelingen!)
Zendmaster 9 krijgt u via de mail.
Verjaardag juf Ilja
Margedag groep ½
Kerstvakantie t/m 4 januari

8 - 19 december “Herbergen”: Iedereen heeft behoefte aan onderdak, veiligheid
en geborgenheid, maar niet iedereen heeft dit ook echt in zijn of haar leven. Hoe komt
het dat sommige mensen geen onderdak hebben of een veilig/geborgen gevoel? In
deze weken voor Kerst denken we hierover na bespreken we dit onder andere aan de
hand van het kerstverhaal wat we zullen horen/lezen uit Lucas 1 & 2.

Samen maken wij de wereld al een stukje beter! Op het moment dat dit stukje

geschreven wordt zijn de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest nog in volle gang.
Ook aan de kerstviering wordt hard gewerkt, alles om er mooie feesten van te maken.
Niet alle mensen hebben de kans om feest te vieren, dit is voor ons een belangrijke
reden geweest om in deze periode ook aan hen te denken. Vandaar dat wij dit jaar
afsluiten met een actie voor Edukans, de actie Schoenmaatje. Ook zullen wij bij de
kerstmarkt vragen om een mogelijke vrijwillige bijdrage In deze ZendMASter kunt u
meer over beide acties lezen.
Kerst: Kerstviering/Kerstmarkt:Donderdag 18 december staat de hele dag in het
teken van Kerst. ’s Morgens vieren we samen met de kinderen Kerstfeest in de groep.
Het 2e gedeelte van de ochtend gaan we in de groep leuke dingen doen die te maken
hebben met Kerst. (wat we gaan doen is nog een verrassing voor de kinderen). De
kinderen hoeven die dag geen fruittas mee te nemen. De OR zorgt voor drinken en iets
lekkers. ’s Middags gaan de kinderen hapjes maken voor de Kerstmarkt . De grotere
kinderen gaan de kleinere kinderen helpen. Zo leren we elkaar op onze school steeds
beter kennen. Ook gaan we de school samen mooi maken . Van 17.00 – 18.30 uur is er
de Kerstmarkt. U kunt genieten van een heerlijke Kerstsfeer op school onder het genot
van een hapje en een drankje.De kinderen gaan hun knutselwerkjes verkopen (het is
handig om wat kleingeld mee te nemen).Het Kerstverhaal wordt verteld. Ook zal er een
Koor optreden en een aantal kinderen laten Kerstliederen horen op hun eigen
muziekinstrumenten. Kortom er is genoeg te beleven tijdens deze markt. Het geld wat
we ontvangen gaat naar het voorkomen /bestrijden van Ebola . We willen als school heel graag onze
bijdrage hieraan leveren. “Samen maken wij de wereld al een stukje beter.”
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*Sinterklaasnieuws* Ter herinnering* Sinterklaasnieuws* Ter herinnering*
Sinterklaasfeest ! 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.

Edukans: Actie schoenendoos

We doen dit jaar mee met de Actie Schoenendoos van Stichting Edukans: kinderen
vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Met Sinterklaas verwennen wij onze
kinderen en het is fijn als we ook andere kinderen kunnen verrassen. Alle oudste
kinderen krijgen op maandag 8 december een folder mee over deze actie. Hierin
staat wat je wel en niet in de doos mag doen en er zit een machtigingsformulier
bij van € 6,- voor de verzendkosten. Op het machtigingsformulier zit een sticker met
een streepjescode, die plak je op de doos. Als je een e-mailadres invult op de
machtigingskaart, krijg je later bericht waar jouw schoenendoos precies bezorgd is.
Ook zit er een sponsorkaart bij, zodat je anderen kunt vragen om een klein bedrag
te geven voor de verzendkosten (bijvoorbeeld buren, familie, etc.). Deze actie is
geheel vrijblijvend, je hoeft niet mee te doen. Je kunt een doos ook samen met
je vriend of vriendin vullen of met het hele gezin. Bij de actietafel staan lege
schoenendozen die je hiervoor kunt gebruiken. De doos mag je thuis versieren (dan wordt het een
nog mooier cadeau) en als het klaar is in de aula op de tafel plaatsen. De dozen en het machtigingsformulier
kun je weer inleveren vóór woensdag 17 december . Onze conciërge Jan en de OR zorgen ervoor dat
alle dozen op de goede plek terecht komen. Wil je meer weten kijk dan even op de deze site:
http://schoenmaatjes.edukans.nl. “Samen maken wij de wereld al een stukje beter.”
Verjaardag juf Ilja: Aan alle kinderen van groep 4b/5 en hun ouders, op vrijdag 19 december vier ik op
school mijn verjaardag! We hoeven dan
niet te werken, maar gaan er samen een gezellige
dag van maken. De kinderen mogen op
deze dag verkleed komen (of in feestelijke
kleding), maar dit is natuurlijk niet
verplicht. In de ochtendpauze zorg ik voor iets
lekkers te eten en te drinken en hoeven
de kinderen niets mee te nemen. Tussen de
middag gaat het net als anders.
‘s_Middags is groep 4 vrij, maar gaat het feestje in
groep 5 nog even door.
Voor de
duidelijkheid: het gaat alleen om mijn verjaardag,
niet die van juf Coby en juf Jos. Het wordt
vast een hele leuke dag! Groetjes van juf Ilja
Presentatie avond ouders Plusgroep: Op 10 december zal meester David aan de ouders van de
Plusgroep vertellen en laten zien wat deze leerlingen de afgelopen weken bedacht en gemaakt hebben.
Iedere vrijdag middag komen een aantal leerlingen van De Rietzanger én onze school naar meester David
om samen te bespreken waar zij als Plusgroep leerlingen de komende week weer aan werken.
Nieuw op cbs-mensoalting.nl Er zijn de afgelopen weken weer verschillende weblogberichten
bijgekomen, onder andere over het schoolontbijt, de lampionnenshow en de rommelpiet. Ook
zijn er nieuwe foto's in de fotoalbums geplaatst, over de Kinderboekenweek en het
schoolontbijt. Binnenkort uiteraard een mapje met foto's van Sinterklaas! Blijf onze website in
de gaten houden voor al dit leuke nieuws. En volgt u @menso_alting al op Twitter?
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Groeten van ons eigen gebouw: De veranderingen worden steeds zichtbaarder!. Natuurlijk gaat het nog
steeds om de basis máár wat er nu geplaatst wordt zullen we allemaal straks kunnen zien.. Of
voelen!? Met de klok mee zien we als eerste de geisers voor onder andere de verwarming, en
natuurlijk worden daar de nodige koppelstukjes voor gebruikt. Rechtsboven ziet u het systeem
voor het systeemplafond wat bijvoorbeeld in lokaal 3 al is aangebracht. Daaronder nóg meer
koppelstukjes, en onderaan van twee kanten het barretje wat om de kinderkeuken heen gebouwd
wordt. Deze kinderkeuken staat dus op de plaats waar vroeger een magazijn stond. Over veertien
dagen hopen we voor het laatst dit kalenderjaar de vorderingen weer te kunnen laten zien. Het blijft een
bijzonder gevoel; de wetenschap dat wij over een paar maanden dit gebouw actief mogen gaan gebruiken.
Met ook nog allemaal nieuwe schoolmeubelen, want ook hier wordt hard aan gewerkt. Voor nu eerst weer:
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