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Nr.15, 19 maart – 2 april 2015
21 maart: N.L.Doet in samenwerking met het AOC Terra
9 oktober 2012 Volume VII
21 maart: Eclips, eclipsbrilletjes mogen
mee!
24 maart: ADV-dag groepen 1/2
1 april : Groepen 1/2 gaan naar de Boerderij
2 april : “Witte donderdag” Pasen op de M.A.S.
3- 6 april: Paasweekend leerlingen zijn vrij.

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

19 maart:Juun gr.2
21 maart: Lise gr.4a
23 maart: Sem gr.8
25 maart: Lenthe gr.1b
31 maart: Liese 1a
1 april: Pieter & Ruben 1a
2 april: Axel gr.8

15 maart was Sophie gr.4a jarig door een foutje
was ze nog niet genoemd. Alsnog gefeliciteerd!

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)
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. Wij hopen samen met de AOC-leerlingen op een
gezellige vrijwilligersmiddag!
Verkeersbrigadiers; Sinds 3 maart staan de brigadiers weer op het kruispunt HoofdwegVennerstraat-Duinstraat om alle kinderen (en ouders) veilig te laten oversteken. Vandaag krijgen
alle leerlingen een brief mee van de brigadiers, graag ook uw aandacht hiervoor!
Pasen op de MAS: Op witte donderdag 2 april staan we stil bij de betekenis van Pasen. Naast het
vertellen van verhalen en liedjes zingen over Pasen, gaan we samen met de
kinderen een Paasontbijt houden. De kinderen moeten die dag een beker, een bord
en bestek (voorzien van naam) meenemen in een plastic zak.
Wij zijn nog opzoek naar ouders die ’s morgens eieren willen koken, u kunt zich
opgeven bij juf Miriam (m.westerveen@conod.nl)In
de middag zal er ook een gezamenlijke activiteit
plaatsvinden, maar wat…Is nog een verrassing!
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Bericht van ‘de overblijf’ Aanmelden voor het incidenteel overblijven (mits ingeschreven bij Stichting Trias)
of afmelden voor het overblijven kan via een briefje in de zwarte ‘overblijfbrievenbus’ bij de ingang van de
school. Vermeldt u in het berichtje de voor- en achternaam van het kind, in welke groep het zit en voor welke
dag of datum u het kind aan- of afmeldt. Op die manier weten wij om 12.00 uur op welke kinderen wij mogen
rekenen. Ook als uw kind een keer bij een vriendje mag eten, horen wij dit graag van te voren van u.Alvast
bedankt! Het overblijfteam.
Met de kleuters naar de Kijkboerderij in Eelde; In de kleutergroepen werken we 3 weken over de
boerderij en jonge dieren. Op woensdag 1 april willen we daarom graag met
de kleuters naar de kijkboerderij in Eelde om lammetjes te bekijken, koeien
brokjes te voeren en ons te laten verrassen door alles wat er nog meer te zien en
te beleven valt. Wij hebben daarbij hulp nodig van ouders of grootouders die ons
vanaf school daar naar toe en weer terug willen brengen en groepjes willen
begeleiden tijdens het bezoek. Het adres van de Kijkboerderij is Westerhorn 43,
Eelde. Op de gang naast beiden kleuterlokalen hangen lijsten waarop u zich kunt
inschrijven. Hierop staan ook de tijden waarop de groepen vertrekken en weer op
school aankomen. Het is de bedoeling dat de klassen om de beurt gaan omdat anders de groep te groot
wordt om alles goed te kunnen bekijken.De leerlingen worden allemaal om half 9 op school verwacht en
kunnen ook weer om 12 uur van school worden gehaald. Denkt u eraan om een stoelverhoger of zitje aan
uw kind mee te geven? De kinderen moeten wel een fruittas meenemen. Groeten de kleuterjuffen.
Verkeersexamen 2015 voor groep 7 !
Donderdag 16 april is het zover. De leerlingen van groep 7 doen op die dag het
schriftelijk verkeersexamen van VVN. Daarnaast nemen alle leerlingen van groep 7
ook deel aan het praktisch verkeersexamen. Dit zal plaatsvinden op
donderdagochtend 30 april. Verdere informatie qua tijden volgt later. De
plattegrond van de route is onlangs al uitgedeeld aan de leerlingen van groep 7.
Tip! alle Leerlingen kunnen ondertussen al oefenen op www.vvn.nl/examen, ook is
er een App beschikbaar voor smartphone/tablet.
Voorleeskampioen!: Afgelopen zaterdag heeft Dido Meurs uit groep 7a onze school vertegenwoordigd
op de voorleeskampioenschappen van de gemeente Tynaarlo! Dido las met een mooie, heldere stem voor
uit het boek Virgilius van Tuil van Paul Biegel. Haar tempo was prettig en de personages kwamen tot leven
door de stemmetjes die ze gebruikte. De zaal zat ademloos te luisteren. Aan
het einde van de middag werd bekend gemaakt dat Dido had gewonnen!
Op 15 april zal zij mee doen aan de provinciale kampioenschappen in Assen.
Gefeliciteerd Dido! We zijn trots op je!
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