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10-09
14-09
21-09
15/09
17-09
23/09 & 24/9

Welkom op de Menso Altingschool:
Wij heten Julia in groep 1c en Lise in groep 1b van
harte welkom op de Menso Altingschool. We
hopen dat jullie een fijne leerzame tijd bij ons
zullen hebben.
.

Informatieavond
9 oktober 2012 Volume VII
verkiezing leerlingenraad
e
1 bijeenkomst leerlingenraad
Schoolfotograaf
Startfeest!
Omgekeerde 10-minutengesprekken.

Jarigen in de komende weken:
16-09 Julia groep 1c
Imma groep 8
21-09 Lise groep 1b
22-09 Lieve Raven groep 3
24-09 Jesse groep 6
Yrina groep 4b

7 -25 september: Wijsheid: Wijze beslissingen nemen is soms lastig en stelt je wel
eens voor dilemma’s. Hoe ga je bijvoorbeeld wijs om met conflicten? Dit thema sluit ook
aan bij de “Vredesweek (19-27 september)”. De verhalen van deze weken gaan over
koning Salomo (1 Koningen 3 t/m 11).
Informatieavond: Op 10 september vindt vanaf 19.00 uur de jaarlijkse informatieavond plaats. Op
deze avond krijgt u in het lokaal van uw zoon of dochter informatie over het leerjaar waar uw kind in zit. Na
afloop, rond 19.45 uur, komen we samen op het onderwijsleerplein waar enkele algemene zaken benoemd
zullen worden. Ook zal de M.R., O.R. en de T.M.O./B.S.O. zich voorstellen. Hierna bent u in de gelegenheid
om in andere lokalen nog even een kijkje te nemen. Voor groep 3/4a is er een apart programma, met name
omdat de informatie voor groep 3 heel specifiek is. De ouders van groep 3 zijn om 19.00 uur welkom in het
lokaal, de ouders van groep 4a na de samenkomst in de aula, dus rond 20.30 uur. We hopen u allen te zien!
Nieuwe opzet “10 minutengesprekken” Dit schooljaar gaan wij de opzet van de tien minutengesprekken
aanpassen. In september houden wij de eerste gesprekken, doel van dit gesprek is voor de leerkracht om de
leerlingen beter te leren kennen door uw informatie. Natuurlijk zijn alle leerlingen overgedragen door de
vorige leerkracht/leidster maar uw visie als ouders vinden wij ook erg belangrijk. Daarom vragen we u als
ouders iets te vertellen over uw kind. Nadere informatie hierover volgt binnenkort. In november houden wij
facultatief alleen voor leerlingen die het tussentijds nodig hebben 10 minuten gesprekken. In februari houden
wij een 10 minutengesprek aan de hand van het eerste rapport samen met ouders en kinderen. Wij sluiten
het jaar en deze cyclus af met een afsluitend gesprek met alleen ouders en leerkracht. Natuurlijk kunt u en
kunnen de leerkrachten ook altijd een afspraak tussendoor maken! Voor de omgekeerde 10
minutengesprekken krijgt u volgende week de uitnodiging en een formulier met bespreekpunten.
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Nieuw op cbs-mensoalting.nl ;Ook online is het nieuwe schooljaar weer begonnen! Er zijn al twee nieuwe
fotoalbums, waaronder eentje met al jullie vakantiefoto's! Het wachtwoord van het fotoalbum kun je aan de
leerkracht vragen. De jaarkalender staat ook op de site en ook ons weblog is weer up-to-date. Natuurlijk kun
je ons nog steeds volgen op twitter: @menso_alting.
Schoolfotograaf : Op dinsdag 15 september komt de Schoolfotograaf onze school bezoeken. Er is vanaf
8.00 uur gelegenheid voor het maken van een foto van de broertjes en zusjes die nog niet op school zitten
Er zijn 2 fotografen aanwezig zodat alles lekker vlot kan verlopen. Er worden groepsfoto’s, broertjes en
zusjes en individuele foto’s gemaakt. Na verloop van tijd ontvangen jullie de foto’s via de mail.
Verkiezing leerlingenraad: Op maandag 14 september kiezen de leerlingen uit elke groep (vanaf groep
5) 1 leerling uit die zitting neemt in de Leerlingen Raad. In de Leerlingen Raad worden zaken besproken
zoals aankleding schoolplein, ideeën voor in de groep etc.. De vergaderdata van de Leerlingenraad staan in
de Jaarbijlage, er wordt altijd op een maandag tussen de middag vergaderd. De betreffende leerlingen
ontvangen op tijd een herinnering zodat ze op school een broodje kunnen eten.
Startfeest: Op donderdag 17 september is het zover...Het startfeest van de Menso Altingschool 2015!
In de bijlage staat de uitnodiging hiervoor. De oudste kinderen hebben afgelopen week de brief al
meegekregen naar huis. Op het kleine plein gaan we barbecueën en op het grote plein komt het springkussen
en gaan we voetballen. We hopen op zonnig weer, veel picknickkleden waarop ouders en kinderen samen
met de leerkrachten heerlijk genieten van de start van het nieuwe schooljaar.
Laten we er met z'n allen weer en super feest van maken! De startfeestcommissie.
The BIG draw: Vanuit het museum de buitenplaats wordt in de hele maand oktober het tekenfestival
“The Big Draw” voor het eerst ook in Eelde georganiseerd.
Het museum, winkeliers, bibliotheek, dierenarts, schrijvers, kunstenaars etc.
etc. iedereen die mee wil doen, kan hier aan meedoen. Ook met school lijkt
het ons leuk om The Big Draw een plekje te geven.
Doel is samen plezier beleven aan het tekenen!
Op maandag 5 oktober gaan we van start met verschillende tekenworkshops,
(door leerkrachten en ouders)van een half uur.
13.30-13.35 vertrekken vanuit eigen klas
13.35-14.05 eerste workshop
14.10-14.40 tweede workshop
14.45-15.15 derde workshop
15.15-15.30 evaluatie in de klas
15.30-16.00 grote afsluiting: THE BIG DRAW buiten tekenen op straat
een BIG laken met BIG! veel mensen (buren, opa’s
en oma’s, ouders en BSO!)
Iedereen mag zelf stiften meenemen op 5 oktober!
De leerlingen mogen kiezen waar ze naar toe willen, dit wordt wel vooraf
geregeld zodat iedereen bij de workshop weet hoeveel kinderen en wie je
kunt verwachten.
Wie heeft er witte lakens zodat we los kunnen? (we hebben 25 lakens nodig!)
Wie van de ouders wil er wel een workshop geven op deze middag? (er zijn
17 workshops, hebben nog 7 ouders nodig!) U kunt zich opgeven bij Menno
of Margreet.
Wij hebben ideeën maar jullie mogen zelf natuurlijk ook met ideeën komen!
We hopen op een heerlijke creatieve tekenmiddag!!! Margreet
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Dit jaar willen we ook de dagelijkse zaken vanuit de groepen, via de ZendMASter, aan u doorgeven
vandaar het nieuwe onderdeel in deze ZendMASter: “Vanuit de groepen.”
Groep 1/2 c: Begin deze week zijn we begonnen met het nieuwe thema ‘de dierentuin’. Onze klas

begint er langzamerhand ook steeds meer op te lijken. De letter die we centraal stellen deze keer
is de ‘d’. (Uitspreken als ‘duh’). De kinderen mogen voorwerpen meenemen naar school die beginnen
met deze letter. Bij ons eerste werkje moesten we al druk bezig met meten.
We
hebben
de
eerste
verjaardag in onze groep al
gevierd. Noortje is 5 jaar
geworden.
Van
harte
gefeliciteerd!
Verkleedkleren is iets waar
we heel blij van worden! Hier
kunnen we leuke rollenspellen
mee doen in de huishoek. We
hebben leuke verkleedkleren
gekregen
van de moeder van Noes. Hier willen we haar hartelijk voor bedanken! Ook hebben we
het nieuwe boek van de moeder van Noes gekregen. Deze heeft juf al in de klas aan
ons voorgelezen.
Op donderdagmiddag hebben we tijd om op de i-pads te werken. Dit hebben we nu al
2 keer gedaan. We vinden dit natuurlijk heel leuk!
We hebben er bijna een nieuwe klasgenoot bij. Julia is al een paar keer geweest om te
wennen. Welkom bij ons in de klas Julia!
Groep 3/4:In groep 3 is de eerste kern alweer bijna achter de rug! Wat is het snel gegaan en wat kennen
we nu al veel letters! Maandag begint kern 2, met veel woorden die met ons lichaam te maken hebben: teeneen-neus-buik-oog, met speciale aandacht voor de letters t-ee-n-b-oo. Bij het rekenen wordt onder andere
de klok geïntroduceerd: het hele uur (de grote wijzer bovenaan).
In groep 4 hebben we net de eerste woorden gehad die anders klinken dan dat je ze schrijft. Je hoort 'bir',
maar je schrijft 'beer'. Voorlopig echter weer wat klankzuivere woorden zoals 'slak', 'staart' en 'wesp'. Bij het
rekenen staat 'kwart voor' en 'kwart over' binnenkort op het programma.
Uit groep 6/7a:Iedere donderdag ochtend werken de leerlingen van groep 6/7a op de Ipad in de klas. Dit
is een groot succes! Naast bijvoorbeeld een rekenapp oefenen de leerlingen ook iedere week spelling in de
klas. Dit gaat via de website www.bloon.nl Iedere dinsdag wordt er een nieuwe woordenlijst geüpload. Voor
de leerlingen is het ook mogelijk om thuis te oefenen. Een paar weken geleden hebben ze al een briefje
meegekregen met hierop de inloggegevens. Inmiddels hebben we vernomen dat nog niet iedereen dit heeft
doorgegeven aan zijn/haar ouders. Bij deze dus nogmaals dit bericht.
Inloggen doet u door naar www.bloon.nl te gaan. Inlognaam is vervolgens de voor en achternaam van uw
zoon of dochter met een punt er tussen. Bijvoorbeeld: yvonne.lappohn Het wachtwoord is voor iedereen
hetzelfde, namelijk: welkom.Kinderen die vorig schooljaar een onvoldoende scoorden op spelling worden
geacht 3x in de week thuis te oefenen. Voor de overige leerlingen is dit vrijblijvend. Iedere maandag hebben
de leerlingen een dictee waarbij ook woorden van de betreffende categorie op bloon aan bod komen. Mocht
u hierover nog vragen hebben, horen wij dit graag! Aliene Wolters en Yvonne Lappöhn
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Bericht uit de schooltuin.De afgelopen weken zijn de leerlingen van groep 7a en 7b
weer aan het werk geweest in de schooltuin. En dat was nodig ook: het onkruid groeit
soms echt harder dan de bloemen en de groenten. Vooral na de overvloedige regen
van de laatste tijd. Veel wieden dus, waarbij je niet bang moet zijn voor vieze handen.
Door het weghalen van het onkruid krijgt de tuin weer meer vorm.
Ook is er al volop geoogst; dat is toch het leukst om te doen.
De aardappels zijn gerooid. Wat een wonder dat een plant wel 6 of 7 aardappels teruggeeft, terwijl je er
maar 1 in de grond hebt gestopt!
Ook hebben we bieten, boontjes en courgettes geoogst en de dahlia’s, zonnebloemen en chrysanten staan
ook in bloei. Zelfs de lathyrus is op gang gekomen.
De kinderen hebben al veel verkocht en het geld in het schooltuinpotje gedaan: van de opbrengst kunnen
we volgend jaar weer nieuwe zaden en plantjes kopen.
De komende tijd zullen de kinderen nog wel meer tuinproducten aanbieden. Ze staan dan bij de bank voor
het lokaal van groep 7B/8. Hou het in de gaten!
Door iets te kopen draagt u/draag je bij aan het voortbestaan van de schooltuin en, het allerbelangrijkst:
aan het plezier dat de kinderen aan hun schooltuin beleven!
De Plusgroep: Het eerste blok van de plusgroep is begonnen. Het thema deze keer: "Een wetenschappelijk
onderzoek". De leerlingen gaan een onderzoek doen naar een bepaald aspect in het gedrag van mensen. Ze
leren hoe je een onderzoeksvraag opstelt en de bijbehorende hypothese. Ook leren ze hoe ze het onderzoek
moeten opbouwen: waar moet je op letten bij de proefpersonen? Wat zijn de onafhankelijke en de
afhankelijke variabelen? Hoe breng je alle data onder in een tabel? Ook kijken we samen naar een aantal
spraakmakende en klassiek geworden experimenten uit de sociale psychologie. Uiteindelijk presenteert
iedereen zijn onderzoeksverslag aan de rest van de groep.
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