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Nog 3 weken voor de verhuizing!!

4 februari
5 februari
6 februari
9 februari
10 februari

-

Kleutermoederdag
9 oktober 2012 Volume VII
margedag groepen 1/2
rapporten gaan mee naar huis
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken

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

Welkom op de Menso Altingschool!

Er zijn er vier jarig!

Wij heten Maarten en zijn familie van
harte welkom bij ons in groep 1b/2b.
We hopen dat jullie een goede en
leerzame tijd bij ons op school
zullen hebben.

4
7
10
12

februari Sanne (groep2a)
februari Cirse (groep 7b)
februari Marieke (groep 4a)
februari Robin (groep 7a)

Dat heb je verdient!? We praten deze weken in de kring over terechte of misschien
soms wel onterechte beloningen en straffen. Over wat je verdient, claimt of zomaar
als geschenk mag ontvangen.
Uit de Bijbel lezen wij hierover de volgende gelijkenissen: De arbeiders in de wijngaard
(Mattheüs 20), de talenten (Mattheüs 25), De boom zonder vruchten (Lucas 13) en de
verloren zoon (Lucas 15).
Verkeerswerkgroep: Vanaf 3 maart staan de brigadiers weer op het kruispunt HoofdwegVennerstraat-Duinstraat om alle kinderen (en ouders) veilig te laten oversteken. Helaas hebben
we nog geen brigadiers kunnen vinden voor de dinsdag- en vrijdagmiddag (15.30 uur). Vind je
het belangrijk dat de kinderen van school naar huis kunnen en wil je ook je steentje bijdragen,
mail dan naar marijevanleeuwenmuller@gmail.com of spreek mij even aan op het schoolplein.
Ik ben de moeder van Wouter (groep 4a) en Karlijn (groep 2a).
Met vriendelijke groet, Marije van Leeuwen (namens de verkeerscommissie Menso Altingschool)
Welkom terug Juf Maroeska: na een half jaar stagelopen op Curaçaozijn wij blij juf Maroeska weer op
school te mogen verwelkomen! Het komende halve jaar gaat zij haar LIO-stage lopen op maandag, dinsdag
en woensdag in groep 4.Juf Maroeska gaat onder begeleiding van de leerkrachten van de groepen 4 haar
lessen geven. Voor de duidelijkheid: Juf Maroeska heeft haar lerarenopleiding inmiddels volledig afgerond,
en hoeft alleen nog een half jaar praktijkervaring op te doen. Dit zal beginnen na de verhuizing, de ouders
van de groepen vier krijgen hier nog verdere informatie over!
Vacature voor een Onderwijsassistent: in verband met de groeiende kleutergroepen hebben wij een
vacature voor een Onderwijsassistent geplaatst. Aanstaande donderdag zijn de eerste sollicitatie gesprekken,
wij hopen u zo spoedig mogelijk te kunnen melden wie de nieuwe juf in de groepen 1/2 zal zijn!
De Menso Altingschool is een van de scholen van ‘CONOD’

Schoolmaatschappelijk werk Noordermaat; In verband met vakantie ben ik van 30 januari t/m 27
februari 2015 afwezig. Als u vragen heeft of contact zoekt, kunt u mij wel mailen. De mail zal ik op 2 maart
lezen en beantwoorden. Voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot begin maart, kunt u contact
opnemen met mijn collega schoolmaatschappelijk werker Cora Straatman (straatman@noordermaat.nl).
Vanaf 2 maart ben ik graag weer beschikbaar voor uw vragen, voor overleg of om als klankbord te fungeren.
Met vriendelijke groet, Diny Slot-Slim, maatschappelijk werker Tel:06-18477353, slot@noordermaat.nl
Kleutermoederdag: Op vier februari houden wij onze eerste Kleutermoederdag! De moeders van onze
groepen 1/2 zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Het de eerste keer dat wij deze dagen houden
en wij zijn enthousiast benieuwd!
Rapportgesprekken: Op 9 & 10 februari worden de rapportgesprekken gehouden, houd u hier ook alvast
rekening mee in uw agenda!? De gesprekken worden net als altijd ’s middags en ’s avonds gehouden.
Nationale voorleesdagen: natuurlijk hebben wij de afgelopen weken ook
aandacht besteed aan de nationale voorleesdagen. Zo hebben we samen
gelezen, en hebben de bovenbouw leerlingen de onderbouw leerlingen
voorgelezen. Ook hebben de kleuters bezoek gehad van een
kinderboekenschrijfster! Die ons overigens wel erg bekend voor kwam!
Schooljudo; Zoals u misschien wel weet, hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 zes weken achter elkaar
judo op school. We kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent wat de kinderen daar precies leren.
Daarom willen we u van harte uitnodigen om bij de laatste les te komen kijken! U kunt plaatsnemen op de
tribune van de gele zaal. Hieronder volgen de tijden van de verschillende groepen:
Groep 6/7a maandag 16 februari 13:45-14:30
Groep 3/4a donderdag 19 februari 13:45-14:30
Groep 7b/8 maandag 16 februari 14:30-15:10
Groep 4/5a donderdag 19 februari 14:30-15:10
Wilt u, als u samen met uw zoon/dochter naar de gymzaal gaat óf weer mee terug neemt naar huis dit
even aan de leerkracht doorgeven? Graag tot dan!
Kledingverzoek groepen 1/2; Wilt u bij de kleding van de kinderen rekening houden met het weer?
Denk hierbij aan laarzen, het grasveld is namelijk erg nat, denk ook aan voldoende warme winterassesoires
(muts, handschoenen, shawl,..) Verder zijn wij opzoek naar reservekleding! We zijn blij met alle soorten
kledingstukken!

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. In de bijlage
van deze ZendMAStervind u een lijst met meubelen die verkocht zullen worden
en de prijzen. Mail uw interesse graag naar cbsmensoalting@conod.nl. Van het bedrag
wat wij hiermee ophalen hopen wij de nieuwe school nog mooier te kunnen maken, het
volledige bedrag komt dus weer ten goede aan de school!. 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’

vernieuwbouw nieuws vernieuwbouw nieuws vernieuwbouw nieuws vernieuwbouw nieuws
Verhuishulp gezocht: Zoals u zult begrijpen zijn wij druk bezig met de verhuizing en zijn
hiervoor ook opzoek naar de helpen de handen van u! Op de volgende dagen zouden wij het
erg prettig vinden als wij hulp kunnen krijgen:
 Donderdag 19 februari: van 8.30 – 13.00 uur: ontvangst nieuwe meubelen en in juiste
ruimte plaatsen (6 tot 10 personen)
 Week 8:Laatste week voor voorjaarsvakantie, week 8: tijd zelf te bepalen, inpakken
bibliotheek ( 3 personen)
 Maandag 2 maart: van 13.00 – 16.00 uur: bibliotheek uitpakken, keuken schoonmaken en inrichten,
plein school klaarmaken en wat verder nog moet gebeuren.
In de school komen posters te hangen waarop staat hoe u zich kunt opgeven!
Groeten van ons eigen gebouw: We naderen de ontknoping!! Alles wat we bedacht hebben
wordt nu in praktijk geplaatst! Op 21 februari hebben we als team gezamenlijk eens kijkje in ons
gebouw genomen. Vervolgens hebben we samen met de mensen van de bouw koffie met gebak
genomen als dank voor hun inzet én het mooie resultaat! Hierbij waren alle actief betrokken
werkers, aannemers, directeur CONOD en team natuurlijk aanwezig. De Kinderkeuken is
inmiddels ook geplaatst en de hangende toiletten op gegoten vloeren (dus geen stinkende voegen meer!)
zijn inmiddels ook klaar! De komende weken worden gebruikt voor de laatste acties en het controleren van
alles wat los & vast hoort te zitten.
w
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