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Voor in de agenda:

9 oktober 2012 Volume VII

11 maart: Margedag (alle leerlingen zijn vrij!)
18 maart: Wandelen voor water. Groep 6-8
21 maart: N.L.Doet in samenwerking met het AOC Terra!

Welkom op de Menso Altingschool:
Wij heten Maarten en zijn
Familie van harte welkom bij
ons op school! We wensen
jullie een goede en leerzame
tijd samen met ons toe.

Er zijn er 11 jarig!!
9 maart Lisanne gr.5
11 maart Iben
12 mrt Olivia gr.7b& Josephine gr.1b
13 maart Bart gr.8 & Rob gr.7b
16 maart Jort gr.7a & Leon gr.4a
18 maart Jits gr.5 & Rinske gr.7b
19 maart Juun gr.2b

5 – 13 maart: Meedoen!? Over wel of niet mee kunnen/mogen doen. Je kunt jezelf
en anderen ook de kans geven om mee te doen. Bijbelverhalen hierbij zijn: Vijf
broden en twee vissen (Matt.15); Petrus’ schoonmoeder (Matt.8); Tien melaatsen
(Luc.17), een kromme vrouw (Luc. 13) en “De lamme op het dak”(Luc.5)
16 maart – 3 april: Opbloeien. Over afgedankt worden of juist erkenning
krijgen, mensen die opfleuren of wegkwijnen. Door zelf op te bloeien of op te leven
kun je niet alleen jezelf maar ook de wereld om je heen “verrijken”! Bijbelverhalen:
De lamme van Betesda (Joh.5); Mattheüs de tollenaar (Matt.9); Pasen (Luc.19-24)
Verhuisbericht: Het is niemand ontgaan, we zijn per 3 maart nu echt weer terug verhuisd naar ons eigen
helemaal vernieuwde gebouw! De vrijdag voor de vakantie hebben we al even kunnen kijken en hebben wij
de sleutel terug laten gaan van onze tijdelijke locatie naar onze eigen
school. In de vakantie is alles verhuisd en na een maandag uitpakken
hebben we iedereen op 3 maart kunnen verwelkomen in onze
school!In de Dorpsklanken is het al genoemd, het openingsfeest
zal plaatsvinden op 29, 30 april en 1 mei. Meer informatie hierover
kunt u lezen in de komende ZendMASters.
Bedankt! Op deze plaats willen wij iedereen heel hartelijk bedanken
die mee heeft gedacht, gewerkt, geholpen aan de
verbouwing & verhuizing! Het was voor ons
fantastisch om te zien hoeveel mensen vrijwillig mee
hebben gewerkt aan deze bijzondere activiteit!

Verslag GMR: in de bijlage bij deze ZendMASter kunt u een verslag lezen van de GMR!
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11 maart Margedag! Zoals in de agenda staat te lezen hebben we op 11
maart een magedag. Voor de duidelijkheid hierover nog even het volgende:
de margedagen rondom de voorjaarsvakantie waren verhuismargedagen
waarvan we aan het begin van dit schooljaar nog niet wisten wanneer we
deze zouden kunnen opnemen. De margedag van 11 maart is een aan het
begin van dit jaar geplande margedag. Tijdens deze margedag gaan wij als
team onder andere verder werken aan onze onderwijskundige visie, centraal hierbij staat waar wij op
onderwijskundig gebied over vijf jaar willen staan als C.B.S. Menso Alting.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de input van de ouder-visie gesprekken van september. Voortvloeiend uit
deze visie zullen wij het Schoolplan 2015-2019 gaan schrijven, onderwerpen hierbij zullen onder andere ook
zijn: Wat doen wij met het continurooster, maar ook onderwerpen tijdens gesprekken aangedragen zijn zullen
hier mogelijk een plaats in krijgen.
Wandelen voor water: Met Wandelen voor Water 2015 lopen we voor schoon drinkwater. In veel arme
landen komt er geen drinkwater uit de kraan zoals we dit in Nederland gewend zijn. Vaak is er niet eens een
kraan. Voor schoon drinkwater moeten kinderen heel ver lopen. Tijdens Wandelen voor Water 2015 zullen
de leerlingen gaan lopen voor water en wc's bij scholen in Ghana en Kenia. Wij gaan ons ook inzetten voor
een lokale school in Ghana of Kenia. Verdere informatie voor de groepen 6-8 volgt.
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!
NL-Doet; vrijdagmiddag 21 maart gaan wij in samenwerking met leerlingen van onze
buurschool het AOC-Terra deelnemen aan NL-Doet. Dit jaar is het plan om de schooltuin
klaar te maken voor het komende seizoen! Ook zullen er mogelijk andere klussen gedaan
woorden, suggesties zijn natuurlijk altijd welkom! Wij hopen samen met de AOC-leerlingen
op een gezellige vrijwilligersmiddag!
Kleutergym; Vanaf donderdag 19 maart gaan de kleuters op donderdag gymmen in ons eigen speellokaal!
Gymschoenen die al op school waren geven we deze week mee naar huis om even te passen. Graag passende
sportschoenen retour naar school voorzien van de naam van de sportende kleuter! Juf zal de schoenen
verzamelen en bij de gymles uitdelen. Overige gymkleding is niet nodig. Het nieuwe gymmateriaal staat zoals
u heeft kunnen zien al klaar voor gebruik, en de kinderen hebben er natuurlijk ook zin in. Met sportieve
groeten, leerkrachten groepen 1/2.
Vader-Kleuterdag; De laatste activiteit op onze tijdelijke locatie was voor de verhuizing aan de VaderKleuterdag. Het was een gezellige leerzame dag voor iedereen! Er is samen in de kring gesproken, er is
gewerkt en gespeeld in de hoeken, sommige vaders hebben zelfs leren autorijden van hun kinderen of van
juf. Zoals ook van de Moeder-Kleuterdag hierbij de groepsfoto welke ook met nog andere foto’s op onze site
te zien is! Het waren geslaagde dagen die volgend jaar om een vervolg vragen.
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Groeten van ons eigen gebouw: We zijn weer “thuis”! Zo voelde het voor velen op 3 maart,
hoewel het op een positieve manier ook wel weer wennen was. Het vertrouwde kleuterlokaal had
opeens een echt speelhuis gekregen, en groep 1/2b heeft een hele verdieping in het lokaal.
Verder is er voor de bovenbouwgroepen een onderwijsleerplein gekomen waar je in alle rust aan
het werk kunt, of op bepaalde tijden juist goed kunt overleggen. Op onze website kunt u veel
foto’s vinden van de activiteiten van de afgelopen weken. Het inpakken, uitpakken van de nieuwe meubelen,
verhuizen met twee verhuiswagens die beide drie keer hebben moeten rijden. Het inrichten van de ruimten
op de extra marge-vakantiedag én het “Kijk kwartiertje” afgelopen dinsdag! We zijn weer thuis en dat is een
prettig gevoel, hoewel we ons er van bewust zijn dat wij in een erg fijne tijdelijke locatie hebben gezeten.

Oost, west, thuis best.
Groeten van ons eigen gebouw!
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