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Avond 4daagse!
Opa en Oma inloop middag
We reCycle sportworkshop
9 oktober 2012 Volume VII
Schoolreis groep 1-2 & 3-6
margedag groep 1-2

Alvast voor in de agenda:
12/6 rapporten mee & 17 & 18 rapportgesprekken!

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

Jarigen in de komende week:
31 mei Tristan groep 1
Just groep 1b
Marc groep 1a
7 juni Riemer groep 8
10 juni Lisan groep 5

26 mei-12 juni: Overbrengen. Je boodschap overbrengen, hoe kun je

tactisch 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.
Rapporten; omdat wij door de feestweek voor de meivakantie alle halfjaarlijkse toetsen na de
meivakantie hebben gehouden, hebben wij ervoor gekozen de rapporten op 12 juni in plaats van 5
juni mee te geven! Door deze extra week kunnen alle leerlingen met hun toetsresultaten eerst
door de groepsleerkracht mét de internbegeleider besproken worden, zodat wij in de rapporten
een volledig beeld kunnen geven.
Eindmusical groep 8; Omdat de ervaring met grote groepen in ons eigen speellokaal/theater
nog niet optimaal is, hebben wij ervoor gekozen om onze eindmusical van groep 8 dit jaar in Café
Boelens te houden. De datum hebben we in verband met de kermis wel een week moeten
verplaatsen naar donderdag 18 juni. Voor alle duidelijkheid deze musical wordt opgevoerd door
groep 8 voor de ouders, familie e.a. van groep 8 leerlingen..
”10 minutengesprekken”: Op woensdag 17 en donderdag 18 juni zijn er 10minutengesprekken
op school. Voor deze laatste gesprekken worden niet alle ouders uitgenodigd. De leerkrachten
zullen zelf ouders uitnodigen met wie ze graag in gesprek willen (d.m.v. een strookje). Daarnaast
kun u het zelf ook aangeven als u graag met de leerkracht wilt spreken.
We willen u vragen dit voor vrijdag 29 mei bij de betreffende leerkracht aan te geven, zodat we
hier in de planning rekening mee kunnen houden. In verband met het verplaatsen van de musical
worden de gesprekken gehouden op de woensdagmiddag, woensdagavond en donderdagmiddag
(na schooltijd). U kunt bij de leerkracht van uw kind(eren) een voorkeurstijd aangeven. Indien
mogelijk houden wij hier rekening mee.
De Menso Altingschool is een van de scholen van ‘CONOD’

We-cycle sportactiviteit; omdat we aan het begin van dit school jaar een prijs hebben
gewonnen met het recyclen van vele apparaten hebben wij voor de groepen 3 t/m 8 op 5 juni een
sportclinic. De leerlingen hebben zelf al een workshop kunnen kiezen, de workshop is aan het
einde van de vrijdagmorgen. Het zou dus kunnen zijn dat we iets later terug op school komen.
GEZOCHT voor “De bibliotheek op school”: 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.
4 Mijl Groningen: Op zondag 11 oktober is het weer zover: de 4 Mijl van Groningen!
Speciaal voor de jeugd wordt er een jeugdloop georganiseerd en wij mogen
daar als school ook weer aan meedoen. We hebben 20 kaarten gereserveerd,
dus we hopen op een hoop aanmeldingen. De loop is bedoeld voor kinderen
uit groep 5 t/m 8. In de weken voor de loop wordt er door 1 of 2 ouders
training gegeven. Als je het leuk vindt, mag je daar aan meedoen.
Deelname aan de 4 mijl kost €10,00. Hiervoor krijg je je startnummer, een
chip (die de looptijd registreert) én….. de felbegeerde herinneringsmedaille.
Wil je meelopen, dan kunnen de kinderen zich opgeven via het inschrijfformulier die donderdag in
de klassen uitgedeeld zijn. Lever het strookje van het inschrijfformulier samen met de € 10,00
inschrijfgeld in bij de meester of juf van je kind. Bij teveel deelnemers kijken we naar de volgorde
van opgave. Wees er dus snel bij. Opgeven kan tot 5 juni.
Mocht je vragen hebben, dan mag je me altijd bellen met Corine Hartlief (050-3121580).
Laatste schooldag: Het duurt nog even, maar ook de voorbereidingen voor de laatste dag van
dit schooljaar zijn al weer in volle gang. Na het grote succes van vorig jaar, willen we dat graag
nog een keer overdoen. Daarbij hebben we uw hulp nodig.De laatste schooldag is dit jaar op
vrijdagmorgen 3 juli. De bedoeling van de dag is dat de kinderen kunnen kiezen uit
verschillende soorten workshops/activiteiten. Dit kan op gebied van dans, cultuur, natuur, spel,
sport, creatief en recreatief gebied. Misschien heeft u zelf nog wel meer ideeën.We zijn op zoek
naar ouders die een workshop of activiteit willen geven of leiden. Op de ochtend worden drie
rondes workshops gegeven. De workshops duren ongeveer 40 minuten. De grootte en de leeftijd
van de groep is in overleg te bepalen. Als u een workshop wilt/kunt geven verwijzen wij graag
naar de bijlage bij deze ZendMASter. U kunt zich opgeven tot 5 juni. Vanaf dan gaan we de
leerlingen laten kiezen. Opgave kan via de mail, ouderraad@cbs-mensoalting.nl of via de
antwoordstrook in de bijlage.
Belangrijke informatie over de Avond wandelvierdaagse:Nog een paar dagen en dan is het
zover, de avond wandel 4 daagse.In de bijlage informatie voor alle sportieve wandelaars!
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.
De Menso Altingschool is een van de scholen van ‘CONOD’

