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21 t/m 23-4
24/04
27/04
29/04
29,30/4 & 1/5
2-17/05
18/05
23-25/05
21/05

Citotoetsen groep 8
Koningsspelen
Koningsdag (= vrije dag)
9 oktober 2012 Volume VII
Schoolvoetbal
Openingsfeest!
Meivakantie
Cito eindtoets uitslag gaat mee naar huis.
Pinkstervakantie
Ouderavond & de nieuwe ZendMASter

Welkom op de Menso Altingschool:
Gilles en Merijn van harte welkom in groep 1a/2a! Anna-Lie verwelkomen wij in groep 3/4a.
Samen met jullie ouders wensen wij jullie een fijne tijd bij ons op school toe!
17-04 Nynke (groep 7b)
19-04
20-04
26-04
28-04
29-04
30-04
03-05

Jarigen van de komende weken:

Dewi (gr.1b) &Coen (gr.2b)
Noor (gr.2b)& Lilija (gr.1a)
Jikke (groep 6)
Stijn (groep 7a)
Gilles (gr.1a) & Bram (gr.8)
Karlijn (groep 2a)
Nore (groep 1a)

05-05Anouk(gr.8) &Paul(gr.5)
06-05
07-05
11-05
13-05
14-05
22-05
24-05

Berge (gr.1b)
Allica (gr.5)
Stene (gr.3)
Gijs (gr.4b)
Wout (gr.1b)
Merijn (gr.1
Hanne (gr.7a)

6 - 24 april: Veranderen. Als je verandert kan dat erg ingrijpend zijn weten
sommigen van ons uit ervaring, het kan ook meevallen of zelfs leuker/beter zijn in je
nieuwe omgeving. 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.
18 april – 21 mei: Hemel en aarde. Over de symboliek van wind, wolken en lucht,
en het geheim van wat zich tussen hemel en aarde afspeelt (Handelingen 1 & 2)
70 jaar bevrijding Nederland & Eelde-Paterswolde; in de groepen 6-8 hebben we stilgestaan bij het
feit dat 70 jaar geleden op 13 april Eelde-Paterwolde bevrijd is. In groep 6/7 hebben we een oma horen
vertellen over de tijd van de bezetting. Ook heeft deze groep samen met kunstenares Kitty Boon collages
gemaakt, deze zijn te bezichtigen tot 5 mei in het “Else van der Laanhuis”. Een aantal leerlingen van groep
7/8 hebben bij de oorlogsmonumenten, in het Kluivingsbos en het oude Gemeentehuis, bloemen gelegd.
GMR vanaf volgend schooljaar wordt de GMR anders dan nu samengesteld. Er worden ouders en
medewerkers gezocht die uit interesse zitting willen nemen in de GMR.! Meer informatie vindt u in de bijlage.
Op 21 mei nodigen wij alle ouders van harte uit voor de ouderavond over ouderbetrokkenheid! Op
deze avond willen wij als school graag met u praten over de wijze waarop wij, ouders & school, samen voor
uw kind het beste onderwijs kunnen geven. Wij hopen op de aanwezigheid van veel betrokken ouders!

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

Citotoets, 21, 22 en 23 april zal onze groep 8 deelnemen aan de Cito-eindtoets. Gelukkig is inmiddels bekend
dat deze toets niet meer zo doorslaggevend is als hij was. We wensen alle groep 8 leerlingen wel veel succes
toe natuurlijk. Verdere informatie hierover horen de leerlingen van meester Frank.
Het onderwijs heeft per 1 augustus 2015 een nieuwe cao: Voor onderwijsgevenden betekent dit dat
er vanaf die datum sprake is van een 40 urige werkweek bij een volledige aanstelling. Een aanleiding voor
deze wijziging is de hoge werkdruk voor leerkrachten. Dit betekent dat leerkrachten vanaf die datum per
jaar 42 werkweken kennen en een ander vakantierooster hebben dan de leerlingen. Dit betekend voor u
dat in het volgende schooljaar de leerlingen van CONOD-scholen i.p.v. twee weken meivakantie, maar één
week vrij zijn. De dagen van de tweede week zullen ze wel vrij geroosterd worden, maar deze dagen zullen
verspreid worden over het schooljaar. Op deze dagen zullen de leerkrachten scholing volgen en hun
administratieve taken kunnen doen. Uiteraard hoort u van ons aan het begin van het schooljaar om welke
dagen het gaat. We proberen de vrije dagen zoveel mogelijk aan het weekend of de vakanties te koppelen.
De bibliotheek op school: Sinds de komst van ‘De bibliotheek op school’ merken we dat leerlingen steeds
enthousiaster worden en met veel plezier lezen. Dat is een ontwikkeling waar wij natuurlijk heel blij mee zijn!
U kunt nu ook thuis samen met uw kind zoeken naar boeken, websites en filmpjes. Ook kan uw kind de
gelezen boeken in zijn of haar leesblog zetten, een verlanglijstje bijhouden van boeken die hij of zij nog
graag wil lezen, of een boek reserveren. Op de website van onze school staat nu onder het kopje
links “De bibliotheek op school”. Als uw kind lid is van de bibliotheek, wordt dit account gekoppeld aan
het account van school. Uw kind kan daardoor ook thuis en op school boeken reserveren in de bibliotheek
van Eelde. Op deze manier liggen er natuurlijk veel meer mogelijkheden binnen handbereik. Het lidmaatschap
is gratis en we bevelen dit van harte aan! In de begeleidende brief staat alle informatie die u nodig hebt om
in te loggen op ‘De bibliotheek op school’ en de plaatselijke bibliotheek.
OPROEP: Wij zijn voor ‘De bibliotheek op school’ op zoek naar een tweetal hulp(groot)ouders, die
structureel een aantal werkzaamheden willen uitvoeren in onze bibliotheek. Het gaat bijvoorbeeld om het
verzamelen van de gereserveerde boeken en het stickeren en invoeren van nieuwe boeken. Na uitleg kunnen
de werkzaamheden op een zelfgekozen moment uitgevoerd worden, dit kost maximaal een uur per week.
Wilt u helpen, of meer informatie? Neem dan contact op met juf Ilja of juf Titia.
Voetbaltoernooi groep 7 / 8 Woensdag middag 29 april zal het schoolvoetbaltoernooi plaatsvinden op de
v.v. Actief velden. Het toernooi start om 13:30 uur en zal rond 16:30 uur afgelopen zijn. We nemen deel met
twee jongensteams en één meisjesteam. De leerlingen hebben er veel zin in, en er wordt al hard getraind!
De volgende zaken zijn nog even belangrijk om te vermelden:
Als je wilt mee eten op woensdagmiddag, dan kan dat samen met meester Frank. Daarna kan je samen met
meester Frank naar het voetbalveld fietsen. Uiteraard mag je ook thuis eten, maar zorg er dan wel voor, dat
je om 13:10 uur aanwezig bent bij het voetbal veld van v.v. Actief.
Het is belangrijk dat de leerlingen genoeg eten en vooral drinken meenemen die middag.
We zijn nog op zoek naar twee coaches, één voor het meiden team en één jongensteam! Bent u enthousiast?
Meld u zich dan aan bij meester Frank. Komt u ons ook aanmoedigen? We kunnen uw steun niet missen!
Praktisch verkeersexamen voor groep 7! Vandaag (donderdag 16 april) wordt het theoretische
verkeersexamen afgenomen. Op donderdag 30 april zal het praktisch verkeersexamen worden afgenomen in
de ochtend. De plattegrond van de route is al uitgedeeld aan de leerlingen van groep 7. Het is aan te raden
om met uw kind de route een keer te fietsen, zodat deze bekend is. Ook het oefenen op de App van de Veilig
Verkeer Nederland is nuttig, zodat alle verkeersborden, regels en situaties geoefend worden.
Tot slot nog een oproep: We zijn op zoek naar een ouder die met groep 7 mee wil fietsen naar de Marsch.
De groep vertrekt met leerkracht om 09:50 vanaf school. Rond 11:00 uur zijn we weer terug.

Wij wensen de leerlingen alvast veel succes toe met de voorbereidingen!

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

Koningsdag 24 april 2015! Alle leerlingen worden om half 9 in hun eigen groep verwacht op de Menso
Altingschool voor het koningsdagontbijt. Ze hoeven geen bord etc. mee te nemen.
Rond 9.00uur vertrekken we naar de locatie aan de Bahler Boermanlaan. Hier starten we met een muzikale
openingsact en een welkomstwoord. Daarna gaan groep 6 en groep 7 hun eigen feestelijke programma
volgen en begeleiden de leerlingen van groep 8 de leerlingen van groep 1t/m groep 5 bij de sportieve
spelletjes. Mocht u als ouders ons daarbij nog willen ondersteunen dan bent u van harte welkom en kunt
u zich nog opgeven bij juf Jochebed en juf Titia.
Om 12 uur eindigen we voor de groepen 1-5 aan de Boermanlaan, de kinderen kunnen vanaf hier worden
opgehaald! We gaan dus niet weer terug met de groepen naar de Menso Altingschool. Kinderen die gebruik
maken van de TSO en/ of BSO worden natuurlijk door de leerkrachten teruggebracht naar de MAS.
Het zou fijn zijn wanneer de kinderen schoenen dragen waarop ze kunnen sporten. Het thema voor de
kleding is “ oranje”. Voor drinken en iets lekkers in de ochtendpauze zorgt de ouderraad, een fruittas is dus
niet nodig. In de middag gaan de groepen 6 t/m 8 deelnemen aan sportieve activiteiten. Ook hier
zoeken we nog ouderhulp voor. U kunt zich opgeven bij de leerkrachten van de groepen 6-8!

Openingsfeestweek;

Op 29 & 30 april houden wij een feestweek in verband met de heropening van onze school!
Dit willen we natuurlijk uitbundig vieren en we laten graag onze school aan iedereen
zien! Het feestprogramma ziet er als volgt uit:
13- 23 april Kunstwerk van alle leerlingen

Samen met kunstenaar Leen van Wijngaarden maken we gezamenlijk een nieuw kunstwerk voor bij de
hoofdingang. Dit kunstwerk, met daarin de woorden die passen bij onze school; samen, veilig ontwikkeling,
talent, plezier, zal ons altijd blijven herinneren aan de feestelijk heropening.

29 april Officiële openingsdag!

10.00uur optocht We halen “Menso Alting” op, om hem vervolgens onze
school te laten openen.
Onze school is in 1955 opgericht, in de tijd van Ot en Sien,
daarom lijkt het ons leuk dat alle kinderen en leerkrachten in
deze stijl gekleed komen.
11.00uur Officiële opening: Na de officiële opening en het onthullen van
het kunstwerk, zullen de kinderen verder feestvieren in de
klas groep 1-4 tot 12 uur en de groepen 5 -8 tot 12.30uur.
De genodigden zijn na de opening, welkom voor een
rondleiding door de school.

30 april Open dag (open ochtend én Open Podium!)

9.00u.–12.00u.Open school voor belangstellende buurtgenoten, ouders en anderen! We nodigen
iedereen uit om onze school te komen bekijken!
Taartenbak wedstrijd, iedereen die een lekkere taart kan bakken mag deze op 30 april
meenemen. De vakjury en een anonieme jury zal de taarten beoordelen en ’s avonds tijdens
het Open Podium de uitslag bekend maken!
17.30uur – 20.30 uur Open Podium! open podium. Vanaf 17. 30 is het hele gezin welkom op school. Voor
eten en entertainment wordt gezorgd.
Tijdens de maaltijd kun u genieten van het optreden van de kinderen die zich hiervoor
opgeven. Ieder kind kan zijn of haar lied, dans, mop, proefje of kunstje laten zien. Duur van
de act is 5 minuten. Om er met z’n allen een feest van te maken, vragen we voor de
onkosten €1,- pp.

Wij hopen u allemaal te zien tijdens onze feestelijke openingsweek,
samen maken we er een feest van!
De Menso Altingschool is een van de scholen van ‘CONOD’

Schoolreis informatie!
Schoolreis groepen 1/2:
Beste leerlingen van de groepen 1 & 2!
Op maandag 8 juni a.s. gaan we op schoolreis!
We gaan dit jaar naar Het Sprookjeshof in Zuidlaren.
We hebben besloten om dit jaar met auto’s gebracht en
gehaald te worden, dit om de kosten laag te houden.
De kinderen worden deze dag verwend met een enorme keuze aan speelactiviteiten. Tijdens deze dag zullen
we ook genieten van een patatje, drinken en een ijsje.
We vragen aan de ouders een bijdrage van €10 per kind.
Vanaf volgende week zullen jullie door de contactouders benaderd worden om te inventariseren wie in de
mogelijkheid is om de kinderen te halen of te brengen en, of te begeleiden in het park.
We hebben er zin in! Groeten van juf Titia, Miriam, Jochebed en Aukje

Schoolreis groepen 3,4,5 & 6
Aan de kinderen en ouders van groep 3, 4,5 en 6.
8 juni is het dan zover, schoolreisje!!!!!
We gaan op 8 juni met de groepen 3, 4,5 en 6 naar Drouwenerzand!
We gaan met twee bussen naar het pretpark.
We vertrekken om 08.30 en zijn om 15.30 weer op
school! We kunnen alles krijgen in het park en daarom
hoeven we geen tassen of zakgeld mee.
De schoolreiskosten zijn €20,-, dit mag u aan de juf of meester geven.
We hopen op een mooie, gezellige dag!
Vriendelijke groeten, Leerkrachten groep 3, 4, 5 en 6

Schoolkamp groepen 7/8
Groep 7/8 gaat naar Drouwenerveen in Drenthe. In de
kampeerboerderij 25-graden Noord zullen wij van woensdag
24 juni tot en met 26 juni veel activiteiten gaan ondernemen.
Informatie met betrekking tot de kosten, vertrek, wat wel, en wat
niet meegenomen moet worden, kunt u binnenkort lezen in de
Schoolkampbrief! We hebben er zin in!
Juffen en meesters groepen 7 & 8.

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

