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Welkom op de Menso Altingschool:
Wij heten Merijn en zijn familie van
harte welkom bij ons op school.

Jarigen in de komende week:
22 mei Merijn groep 1a
Rutger groep 3
24 mei Hanne groep 7a

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)
26 mei-12 juni: Overbrengen. Je boodschap overbrengen, hoe kun je
communiceren en/of overtuigen, je hart luchten en/of je gelijk halen. Je verhaal kwijt
kunnen, in beeld, woord, gebaar. Hierover praten wij de komende weken in de kring.
De verhalen uit de Bijbel hierover komen uit Handelingen, en gaan over de reizen en
brieven van Paulus.

Schoolreizen: Denkt u aan de betalingen van de schoolreizen?
Voor de groepen 1/2 voor de schoolreis naar De Sprookjeshof in Zuidlaren zijn de kosten €10,- .
Voor de groepen 3-6 voor de schoolreis naar Attractiepark Drouwenerzand zijn de kosten €20,-.
Voor de groepen 7 & 8 zijn de kosten €58,- voor het schoolkamp naar Drouwenerveen.
Wilt u voor de groepen 1-6 dit bedrag aan de leerkrachten geven, voor
de groepen 7 & 8 vragen wij dit over te maken.
Kleutergroepen groei; Het is een goed teken dat onze groepen 1/2 groeien, maar, grote groei
geeft ook zeker aandachtspunten! Wij begrijpen de vragen van ouders met betrekking tot de groei
van de groepen, en willen aangeven dat het ook zeker onze aandacht heeft. Ter geruststelling
willen wij alvast wel aangeven dat de verdere groei van leerlingen tot de zomervakantie beperkt
zal blijven. Na de vakantie hopen we door de groepsverdeling zo mogelijk nóg meer aandacht te
geven aan de groepsgroei.
Formatie-informatie: Over zeven weken sluiten we dit schooljaar af, en het is dus ook heel
logisch dat wij regelmatig vragen krijgen over de formatie van het komende schooljaar. Op dit
moment wordt er hard gewerkt aan de formatie-puzzel. Wij hopen u ,als alles duidelijk is, zo
spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.
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Verkeersbrigadiers gezocht! Met het afscheid van groep 8, nemen ook een aantal ouders
afscheid van de Menso Altingschool. Enkele van deze ouders hebben zich lange tijd ingezet als
brigadier. Zij maken een plaatsje vrij voor andere ouders die mee willen helpen bij het veilig
oversteken van onze kinderen.
Wat biedt de verkeersgroep:
 Scholing voor de brigadiers, Contact met de leerlingen en ouders, Waardering van de
leerlingen, ouders, de school, de gemeente en de politie, veiligheid voor alle kinderen van
de Menso Altingschool, opvang op school voor je eigen kind tijdens het brigadieren
Wat vragen wij: 20 minuten in de week en 1 keer per jaar een avondscholing.
Vindt u het ook belangrijk dat de kinderen veilig kunnen oversteken en wilt u ook een steentje
bijdragen? Geef u dan graag op! Groetend namens de verkeersgroep, Marije van Leeuwen
marijevanleeuwenmuller@gmail.com, bellen mag ook: 06-22098136
Verdere informatie vindt u in de bijlage bij deze ZendMASter.
Van de MR: Vacature MR-lid. Het is tijd voor een wisseling in de bezetting van de MR. Henk
Wolting treedt dit jaar af als voorzitter van de MR. De vacature van voorzitter, die daardoor
ontstaat, wordt ingevuld door Wico Mulder, die vorig jaar als lid van de MR is toegetreden. Dat
heeft tot gevolg dat er een vacature ontstaat voor een MR-lid vanuit de ouders.
Wie van de ouders wil meedoen in de MR?Leuk werk als je gevoel hebt voor beleidsmatige zaken!
Als we meer dan één kandidaat-ouder treffen, dan zullen we een verkiezing organiseren.
Vraag om info en/of meld je aan als kandidaat, zo mogelijk uiterlijk 1 juni, bij Henk Wolting. In
een gesprek zullen we je dan informeren over de MR-zaken.
Uiteraard kun je meer info krijgen bij de huidige MR-leden:
Leerkrachten:
Ouders:
Aukje Oldekamp
(a.oldekamp@conod.nl)
Henk Wolting (06-1100 5840;
Coby Alberts
(c.alberts@conod.nl)
henkwolting@planet.nl)
Wico Mulder (06-1231 3033;
wico.mulder@gmail.com)
Namens de MR, Henk Wolting, voorzitter
Bericht van de overblijf: De bereikbaarheid van het overblijfteam wordt vergroot!
Aan- of afmeldingen kunnen via de zwarte brievenbus bij de ingang van de school maar nu ook
via overblijf.mas@stichtingtrias.nl En heeft u een vraag over het overblijven? Ook dat kan via dit
e-mailadres. Op 4 juni is het Nationale Overblijfdag. De overblijf verdient een stevige positionering
binnen de school: het draagt bij aan de opvoeding van de kinderen, stelt ouders in staat om naar
hun werk te gaan en heeft een positief effect op de leerresultaten in de middag.
In een relatief kort tijdbestek zien de pedagogisch medewerkers en de vrijwilligers er op toe dat
de kinderen in een prettige sfeer voldoende eten en drinken en begeleiden zij de kinderen bij het
binnen- en buitenspel. Tonen interesse in de kinderen, helpen en ondersteunen waar nodig,
hebben een luisterend oor. De lunchpauze is vrije tijd en mag losser zijn dan de lestijd maar er
worden wel regels gehanteerd zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn.
Overblijven gaat over gezondheid, welzijn en veiligheid van kinderen. Met grote betrokkenheid
wordt er hard gewerkt om de lunchtijd in goede banen te leiden. Met regelmaat wordt de
voortgang van de overblijf besproken in een werkoverleg met alle pedagogisch medewerkers en
vrijwilligers.Op de Menso Altingschool bestaat het vaste overblijfteam in principe uit: Sera, Aletta,
Jeroen, Anneke, Tessa, Elizabeth en Jacqueline.
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M.A.S. in actie!
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