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Nog 5 weken voor de verhuizing!!
19
21
22
27

januari:
januari:
januari:
januari:

start Toetsweken
9 oktober 2012 Volume VII
start Voorleesdagen
Spreekuur Jeugdverpleegkundige
Margedag groep 1/2

Ter herinnering:
20 februari & 2 maart verhuis-margedagen!

Welkom op de Menso Altingschool!

Er zijn er vijf jarig!

In groep 1a/2a zijn Roosmarijn, Lotte, Marc en
Sophie nieuw in de groep. In groep 1b/2b zijn

12/1:
12/1:
16/1:
19/1:
23/1:

Casper, Lieve-Raven, Pieter, Sander en Assyria
nieuw. Wij heten jullie van harte welkom bij ons op
school en wensen jullie samen met jullie familie een
fijne en leerzame tijd toe op de Menso Altingschool.

Roosmarijn (groep 1)
Charlotte (groep 3)
Kalyca (groep 8)
Job (groep 2b)
Teun ( groep 5b)

15-29 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)
Ouderbijdrage nog niet betaald? Wilt u als u de ouderbijdrage nog niet betaald heeft dit alsnog doen?
In de extra bijlage leest u nogmaals waarom dit voor ons als school ook erg belangrijke inkomsten zijn.
Een nieuw jaar een vernieuwde ZendMASter!
Zoals u kunt zien hebben we twee nieuwe rubrieken toegevoegd aan onze ZendMASter. Reden hiervoor is
dat wij het belangrijk vinden dat wij op school elkaar zoveel mogelijk (her)kennen. Ook is het natuurlijk
leuk voor een leerling om te merken dat velen weten dat “jij” jarig bent.
Nieuws over de afscheidsmusical! Zoals u allen weet is het
een traditie op de Menso Altingschool, dat groep 8 de
eindmusical opvoert aan het einde van een schooljaar.
Voorgaande jaren gebeurde dit vaak om de twee jaar, met
groep 7 & 8. Het was soms afhankelijk van het aantal leerlingen
in groep 8. Dit schooljaar is er een verandering nodig in verband
met de grote groepen 6/7 & 7/8 (samen 42 leerlingen). In feite is het ook een mooie mogelijkheid om alleen
groep 8 de musical te laten opvoeren, aangezien het ook hun eindmusical is. Dit zorgt natuurlijk voor een
nog specialer gevoel bij de groep 8 leerling. We gaan goed kijken hoe we de repetities om de eind cito heen
plannen. Voor het inoefenen, en het maken van de decors en andere rekwisieten zijn wij nog op zoek naar
ouderhulp. U kunt zich hiervoor opgeven via de mail cbsmensoalting@conod.nl of f.folkersma@conod.nl.
De Menso Altingschool is een van de scholen van ‘CONOD’

Groep 2 verzoek: Beste ouders en kinderen van groep 2: vanaf volgende week willen we vragen of de
leerlingen van groep 2 op de gang afscheid willen nemen in plaats van in de kring. Dit als voorbereiding op
groep 3 én in verband met de rust in de groepen. U kunt natuurlijk altijd na schooltijd even met uw kind in
de klas zien wat voor werken er gemaakt zijn!Nu onze kleutergroepen zo mooi groeien kunnen wij u vertellen
dat wij opzoek mogen gaan naar extra helpende handen in de groepen 1/2!! Wordt binnenkort vervolgd!
Kleutervader/moederdag: Zoals in de jaarplanning staat worden de kleutervaderdag(4-2) en
kleutermoederdag(13-2) binnenkort gehouden, als vader of moeder op deze dag niet kan is opa/oma van
harte welkom! In de volgende ZendMASter meer informatie over deze dagen!
opbrengst kerstmarkt: Wat hebben we allemaal genoten tijdens de kerstviering. Eerst gezellig samen in
de klas de Kerstviering en daarna alles in orde maken voor de Kerstmarkt. We willen vooral de kerstcommissie
van de OR heel erg bedanken voor hun inzet . Samen hebben we er een heel fijn feest van kunnen maken.
En dan de opbrengst van de markt ; € 339,51,-!!! .Het geld gaat naar het bestrijden van Ebola in de wereld.
Nieuws van het Luizen opsporingsteam (LOT):Het kan iedereen gebeuren en het komt helaas
regelmatig voor dat bij de luizencontrole op school bij leerlingen luizen worden geconstateerd. Gelukkig geven
veel ouders dit ook zelf aan de leerkrachten door, zou u ook uw eigen kind af en toe even willen controleren!?
Traktaties: Soms worden we verrast door originele traktaties, van wenskoekjes tot kleine vetplantjes. De
traktatie moet natuurlijk in de eerste plaats de keuze van de jarige zijn, op http://www.gezondtrakteren.nl/
staan suggesties voor gezonde traktaties.

vernieuwbouw nieuws vernieuwbouw nieuws vernieuwbouw nieuws vernieuwbouw nieuws
Vernieuwbouw nieuws: Op vrijdag 20 februari gaat het gebeuren we gaan de “Bladergroenschool”-locatie
verlaten en verhuizen terug naar onze eigen vernieuwde Menso Altingschool!! Deze verhuizing zal de nodige
voorbereidingen kosten vandaar dat alle leerlingen van onze school op

Vrijdagmiddag 20 februari & maandag 2 maart vrij

zijn!
Op vrijdagmiddag 20 februari zullen de Digiborden van de muur gehaald worden en op de nieuwe school
geïnstalleerd worden, en zullen de leerkrachten de alles van de lokalen inpakken voor de verhuizing.
Maandag 23 februari zal alles verhuisd worden naar onze eigen locatie.
Maandag 2 maart willen wij gebruiken om alles op school weer zover klaar te maken dat we 3 maart weer
allemaal kunnen leren, spelen en werken.. In ons nieuwe gebouw met nieuwe meubelen!
Verhuishulp gezocht:
rondom de verhuizing kunnen wij zeker hulp gebruiken, voor het inpakken van de bibliotheek,
magazijnen, etc. Als u in week 8 hier wel een steentje aan bij wil dragen vragen wij u vriendelijk
dit aan de eigen groepsleerkracht door te geven of te mailen naar cbsmensoalting@conod.nl.
Meubelen te koop!
Omdat wij op onze vernieuwde locatie ook nieuwe meubelen plaatsen, willen wij belangstellenden
graag in de gelegenheid stellen kleutertafeltjes, kleutergymbanken,
kleuterstoeltjes, leerlingensetjes, kasten, leerkrachtenbureaus voor een
schappelijke prijs over te nemen. Zeer binnenkort zullen wij een brief mailen
waarin u kunt aangeven of u interesse heeft in bijvoorbeeld het huidige tafeltje
van uw eigen zoon/dochter! Als er meer vraag dan aanbod blijft te zijn zullen we kijken
wie het eerst via de mail gereageerd heeft. In de meeste gevallen zal dit vast niet nodig
zijn. De meubelstukken die daarna overblijven zullen aan een goed doel geschonken
worden. Als u vragen of suggesties heeft mail gerust naar cbsmensoalting@conod.nl.
De Menso Altingschool is een van de scholen van ‘CONOD’

Groeten van ons eigen gebouw: De resultaten van alle voorbereidingen worden nu steeds
zichtbaarder! In de verschillende lokalen ligt de linoleum al zoals te zien is op de foto van de
toekomstige groep 1a/2a (linksboven) en groep 4b/5 (rechtsonder), de gang van de bovenbouw
is net geëgaliseerd zoals op de 2e foto te zien is. Voor de ventilatie liggen de nodige buizen al
klaar, en hebben wij in onze tijdelijke locatie drie verschillende stoppenkasten, in ons eigen
gebouw gaan we het met één grotere doen. Volgende week woensdag gaan wij als team alvast in het
gebouw een kijkje nemen, en over 6 weken kunnen we het allemaal gaan bekijken! Het aftellen is begonnen
nog:
w

5 WEKEN!!!

Nu eerst weer:

De Menso Altingschool is een van de scholen van ‘CONOD’

