Nr 12 , 20 maart 2014

Brinkhovenlaan 3b – 9765 BH Eelde-Paterswolde
T 050 – 309 38 54 www.cbs-mensoalting-paterswolde.nl

cbsmensoalting-paterswolde@conod.nl

Nr. 9, 19 december- 15 januari 2015
22 december
23 december
23 december
5 januari
5 januari
15 januari

:
:
:
:
:
:

Sportactiviteiten gemeente Tynaarlo
9 oktoberTynaarlo
2012 Volume VII
Sportactiviteiten gemeente
Kindertafeltennisfeest
welkom terug op school
8.30u. nieuwjaarswensen
ZendMASter gaat mee

5-23 januari “Rituelen”: over gebruiken en rituelen die gewone momenten
bijzonder kunnen maken. In ons dagelijkse leven hebben wij veel bijzondere rituelen
voor gebeurtenissen, als we alleen al kijken naar onze manier van kerstvieren of Oud
en nieuw. Bijbelverhalen hierbij gaan over de 12-jarige Jezus in de tempel; de doop in
de Jordaan; de beproeving in de woestijn; en het feestmaal bij Levi. (Lucas 2t/m 5)
Terugblik op het afgelopen jaar: We zijn bijna aan het einde van het kalenderjaar 2014 gekomen, voor
C.B.S.Menso Alting een bijzonder jaar. De kinderen hebben gelukkig weer veel geleerd, en
er is nog meer gebeurd. Juf Tineke nam afscheid als directeur en juf Petra kwam haar
tijdelijk vervangen. We zijn, verhuisd naar een tijdelijke locatie (vlak voor de vakantie), en
sinds de zomervakantie mag ik de nieuwe directeur op school zijn. Juf Jochebed en juf Jos
zijn ons team komen versterken! Juf Yvonne is terug op school gekomen en juf Petra
Boersma heeft een dochter gekregen; Mette. We hebben een geweldig startfeest gehad
met erg mooi weer, en hebben de leerkrachten op een vrijdagmorgen laten afkoelen met
een ICE-bucketchallenge voor ALS. De Kinderboekenweek was een feest, en het
Schoolontbijt hebben we voor elkaar gemaakt! De Lampionnenshow was gezellig druk bezocht en Sinterklaas
heeft zich vergist in de locatie door de wegwijspiet. Gelukkig brachten de bouwvakkers hem toch nog op tijd
bij ons. Deze bouwvakkers werken trouwens hard aan de vernieuwbouw van onze school, hiervan kunnen
we regelmatig al resultaten zien. Meer hierover in deze nieuwsbrief. Maar het belangrijkste blijft natuurlijk
dat onze leerlingen en wij allemaal weer veel geleerd en ervaren hebben en dus ons ontwikkeld hebben!
Nieuwjaarswensen: op maandag 5 januari willen wij het nieuwe kalenderjaar gezamenlijk beginnen!
Om half negen zullen we op het schoolplein het jaar inluiden, waarna we elkaar natuurlijk ook in de eigen
klas een goed nieuwjaar kunnen wensen. Ook ouders nodigen wij van harte uit bij dit aftellen aanwezig te
zijn.
Afrondende fase van de vernieuwbouw: achter de schermen wordt hard gewerkt aan de afrondende
fase van de vernieuwbouw. Wij gaan er vanuit dat de verhuizing plaats gaat vinden rond de
voorjaarsvakantie. Begin januari hopen wij u te kunnen melden wanneer de “marge”verhuisdag/dagen zullen
worden gepland. Zeker is, dat ze aan de vakantie vast geplakt gaan worden! Ook de meubelen zullen we
gaan vernieuwen, hierover wordt al druk overleg gepleegd met de leverancier. Voor de liefhebbers zal er de
mogelijkheid zijn onze meubelen te kopen, een deel van de meubelen zal naar een school in Roemenië gaan.
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Kerstvakantie met Sport Tynaarlo Wil jij je kerstvakantie sportief
beginnen? Kom dan mee doen met onze activiteiten. De eerste twee
dagen organiseren wij weer verschillende activiteiten! Iedereen kan meedoen. En je kerstmuts mag
natuurlijk niet ontbreken!
Op maandag zijn er clinics klimmen en mountainbiken. In 1,5 uur leer je de basis van deze sporten en gaan
we lekker aan de slag! Inschrijven hiervoor kan via onze site.
Dinsdagochtend is er een sportinstuif in sporthal de Zwet in Zuidlaren. Er zijn clinics van tennis, voetbal,
volleybal en korfbal. Doe mee en leer alles over deze sporten! Inschrijven kan met een mailtje naar:
a.l.nijenbanning@st.hanze.nl. ’s Middags is er een unihockey/voetbaltoernooi in sporthal het Borchkwartier
in Eelderwolde. Je mag met je eigen team komen, anders zorgen wij voor een team. Opgave is niet nodig.
Voor informatie of vragen kunt u kijken op de site: sport.tynaarlo.nl of contact opnemen met Mathijs
(m.hoster@tynaarlo.nl of 06 – 51224989). Opgave is niet nodig, we zien je graag bij de activiteiten!
Dag
Activiteit
Locatie
Leeftijd Tijd
Kosten
Maandag 22
Clinic Klimmen
Turnhal de Kamp, Vries Vanaf 7
11.00 –
€2,50
december
jaar
12.30 uur
Clinic Klimmen
Turnhal de Kamp, Vries Vanaf 7
13.30 –
€2,50
jaar
15.00 uur
Clinic ATB
Start parkeerplaats ZFC Vanaf 10 11.00 –
€2,50
Zuidlaren
jaar
12.30 uur
Clinic ATB
Start parkeerplaats ZFC Vanaf 10 14.00 –
€2,50
Zuidlaren
jaar
15.30 uur
Dinsdag 23
Sportinstuif met clinics
Sporthal de Zwet,
Groep 3
8.30 –
€2,december
in voetbal, korfbal,
Zuidlaren
t/m 8
12.30 uur
tennis en volleybal
Sportinstuif met
Sporthal Borchkwartier, Groep 3
14.00 –
€2,toernooitje
Eelderwolde
t/m 8
16.00 uur
voetbal/unihockey

“KinderTafeltennisfeest” dinsdag 23 december 2014
’s morgens
9.30 – 12.30 uur leerlingen van groepen 5 en 6.
’s middags
13.30 - 16.30 uur leerlingen van groepen 7 en 8
In het eerste uur worden er oefeningen gedaan zoals o.a. afgelopen zomer tijdens de uren gym in de Kooi“
met dus ook het spannende spel “rond de tafel”, daarna worden enkele partijtjes gespeeld.
De resultaten/punten van de deelnemers van alle onderdelen kunnen meetellen voor de school om zich
uiteindelijk te plaatsen voor het “Basisscholenkampioenschap 2015” .
Daarna een landskampioenschap voor geplaatste basisscholen in Zwolle??? (zondag 1 maart 2015)
Batjes en balletjes zijn aanwezig. De leerlingen van genoemde scholen kunnen op die dag, zonder
opgave vooraf, meedoen.Het is niet erg als je nog niet kunt tafeltennissen, we maken er gewoon een
feest van. Graag op tijd komen. Liefst meedoen in sportkleding en op gympen. Met een deelname zoals
destijds wordt het vast weer een gezellige sportdag. Een ding is zeker: je bent die dag met veel plezier met
tafeltennis bezig. Graag tot 23 december, TTV Actief Eelde
Coördinatoren: Jannes Vrijs en trainer GertJan Huiskes Telefoon: 050-3092126 mail:jvrijs@home.nl
Organisatie:

Edukans: Actie schoenendoos via de ZendMASter willen wij iedereen heel

hartelijk bedanken voor de enthousiaste deelname aan de actie Schoenendoos! Dankzij
uw en jullie deelname is het een mooi succes geworden!
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Groeten van ons eigen gebouw: veel kranten,
tijdschriften etc, hebben voor de
kerstvakantie een kerstpuzzel, dit leek
ons een leuke jaarafsluiting voor onze
rubriek “Groeten van ons eigen gebouw”
Vandaar ditmaal een “ver-nieuwbouw”puzzel met de vraag “Raad waar
de fotograaf staat”. In de volgende Zendmaster
zullen we de oplossing plaatsen.
De verbouwing loopt op het moment helemaal
volgens plan, binnenkort wordt de Kinderkeuken
geplaatst en de Linoleum gelegd. Kortom rond 20
februari is het gebouw helemaal klaar voor onze
terugkomst in onze eigen school!

Raad waar de fotograaf staat:
Foto 1:
Foto 2:
Foto 3:
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