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2 april : “Witte donderdag” Pasen op de M.A.S.
3- 6 april: Paasweekend leerlingen zijn vrij.
9 april : Margedag groep 1/2
9 oktober 2012 Volume VII
13 april : Eelde Paterswolde 70 jaar bevrijd!
14 april : margemiddag groep 1-8
14 & 15 april: 10 minutengesprekken
15 april :Provinciale voorleeskampioenschappen Dido gr.7
16 april : Verkeersexamen groep 7
27,29,30/4 & 1/5 openingsfeestweek!
2 april : Axel (gr.8)
7 april :Romy (gr.6)
11 april:Isabella (gr.2b
13 april: Kalijn (gr.5)

Welkom op de Menso Altingschool:
Wij heten Lenthe en Jolien van harte
welkom in groep 1b/2b. Anna-Lie
verwelkomen wij in groep 3/4a.
Samen met jullie ouders wensen
wij jullie een fijne tijd bij ons op
school toe!

6 - 24 april: Veranderen. Als je veranderd van woonplaats kan dat erg ingrijpend
zijn weten sommigen van ons uit ervaring, het kan ook meevallen of zelfs leuker/beter
zijn in je nieuwe omgeving. Ook van leefgewoontes kun je door omstandigheden of
uit principe veranderen. Belangrijk bij veranderen is het om vertrouwen in mensen te
houden en te geloven in de toekomst. Het Bijbelverhaal van deze weken gaat over
Ruth, zij moest ook verhuizen en heeft vele veranderingen mee heeft gemaakt.
Voortgangsgesprekken; Op dinsdag 14 april /woensdag 15 april worden er op school
voortgangsgesprekken gehouden. Deze keer worden niet alle ouders uitgenodigd, maar zullen de
leerkrachten een deel van de ouders vragen om langs te komen. De uitnodigingen worden op 8 april
meegegeven. Mocht u op het genoemde tijdstip niet kunnen, wilt u dan contact opnemen met de leerkracht?

Feestweek; Op 27april tot en met 1 mei houden wij een feestweek in verband met de heropening van onze
verbouwde school! dit willen we natuurlijk uitbundig vieren en laten we graag aan iedereen zien!
Op 27 april zullen wij lunchen en sporten tijdens de koningsspelen!
Op 29 april, gaan wij om 11.00uur onze school feestelijk laten heropenen door!? Om onze mysterie gast
zich thuis te laten voelen zullen wij hem in een optocht ophalen, we willen dit graag in
“Ot en Sien-stijl”doen, alle leerlingen worden gevraagd zich deze dag in deze stijl te kleden!
U kunt deze dag ook ons kunstwerk bekijken wat we samen met alle leerlingen gaan maken.
Op 30 april, houden we een open school waarbij iedereen onze school in actie kan bekijken.
Houden we ook een taartenbak wedstrijd, de vakjury zal ’s avonds de uitslag bekend maken!
’s Avonds vanaf 17.30uur hebben we een Open Podium waarop iedereen die wil zijn/haar lied
kan zingen, kunstje kan laten zien, etc. Maximale duur van de act is vijf minuten.
Verdere informatie volgt, maar zo kunt u alvast ruimte in uw agenda houden én of gaan oefenen.
De Menso Altingschool is een van de scholen van ‘CONOD’

Nieuw op de website:Onze website (cbs-mensoalting.nl) is een rijke bron van informatie. Hándige
informatie, zoals de jaarkalender en alle zendmasters digitaal, maar ook léuke informatie, zoals veel
weblogberichten, recente tweets en niet te vergeten het rijk gevulde fotoalbum! Check onze site regelmatig
om op de hoogte te blijven van alle leuke dingen die er op school gebeuren. Alleen al in maart was de oogst:
- 10 weblogberichten over o.a.: judo met Mark Huizinga, onze voorleeskampioen en de zonsverduistering.
- 7 nieuwe tweets over van alles en nog wat. Volg ons op @menso_alting.
- Honderden foto's over de kleutervader- en moederdag, over onze nieuwe school en over schooljudo. Ook
bestaande albums worden regelmatig bijgevuld. Vraag het wachtwoord van ons fotoalbum aan de leerkracht
van uw kind. Heeft u zelf leuke foto's gemaakt? Wij ontvangen ze graag via de ouderupload-functie.
De Entreetoets groep 7;Vanaf dinsdag 7 april starten de leerlingen van groep 7 met de entreetoets van
CITO. Het gaat hierbij om allerlei toetsen op het gebied van taal, rekenen-wiskunde en studievaardigheden,
waarvan we de resultaten kunnen gebruiken bij het werken in groep 8 en daarnaast bij de advisering naar
het voortgezet onderwijs. In een periode van ongeveer twee weken zal de entreetoets in gedeelten
afgenomen worden. Voorafgaand zullen de leerlingen aan de hand van oud oefenmateriaal kennismaken met
de entreetoets. De leerlingen krijgen deze week een informatiebulletin mee, zodat u als ouders/verzorgers
ook geïnformeerd bent over de gang van zaken. Na de meivakantie zullen de oudergesprekken naar
aanleiding van deze toets plaatsvinden. T.z.t. krijgt u daar informatie over. Wij wensen de leerlingen succes!
Eelde-Paterswolde bevrijd,op 13 april is dit 70 jaar geleden. In de bovenbouwgroepen besteden wij hier
natuurlijk aandacht aan; in groep 6/7 hebben we kunst-collages gemaakt over dit onderwerp.
Op 13 april zullen ook leerlingen van groep 7/8 bloemen leggen bij de voor hen opgerichte
monumenten in het Kluivingsbos, in De Duinen en in het voormalige gemeentehuis.
15 april voorleeskampioenschap, op deze dag zal Dido (groep 7a) namens onze school en de gemeente
Tynaarlo deelnemen aan de provinciale voorleeskampioenschappen in Assen. Dido veel succes & plezier!
16 april; schriftelijk Verkeersexamen groep 7! Alle Leerlingen kunnen nog oefenen op
www.vvn.nl/examen, ook is er een App beschikbaar voor smartphone/tablet.
Koningsdag 2015, hulpouders gezocht:Op vrijdag 24 april vieren we Koningsdag. De voorbereidingen
hiervoor zijn al in volle gang en het belooft een feestelijke dag te worden. Binnenkort hoort u meer over
het programma.We willen wel alvast een oproep doen aan ouders die ons willen helpen bij het klaarzetten
en begeleiden van spelletjes in de ochtend. Hiervoor kunt u zich opgeven bij juf Jochebed of juf Titia.
Musical groep 8:De musical voor Groep 8 is bekend! Met veel enthousiasme
kruipen de leerlingen van groep 8 dat jaar in de huid van daklozen en miljonairs.
Het belooft weer een fantastisch spektakel te worden. De locatie waar de musical
zal plaatsvinden wordt zo spoedig bekend gemaakt. De datum is echter al wel
bekend, 11 juni. Noteert u de datum vast? Dezelfde middag vindt, in het bijzijn
van alle andere groepen van de school, de generale repetitie plaats.
Avond 4daagse; Op twee april krijgen alle leerlingen een brief van de ouderraad mee in verband
met de komende avond 4daagse. Vrijwillige opgave voor dit sportieve wandelevenement kan tot
14 april, verder verwijs ik u naar alle informatie die in de brief staat. Ook als bijlage bij deze
ZendMASter wordt de brief nogmaals toegevoegd.

Wij wensen iedereen
fijne Paasdagen toe!
De Menso Altingschool is een van de scholen van ‘CONOD’

Ook de afgelopen twee weken is er weer veel gebeurd en geleerd op school, zoals
ook elders in deze ZendMASter vermeld verwijzen wij u voor alle tweets en
foto’s graag naar onze website www.cbs-mensoalting.nl
De Menso Altingschool is een van de scholen van ‘CONOD’

