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aflevering Kinderpostzegels
9 oktober 2012 Volume VII
margedag groep 1/2
CAO/administratiedag groepen 3/4a & 7b/8
9-11 Geboortedag Menso Alting
vergadering Leerlingenraad
17.00u – 18.30u Lampionnenshow
11-11 Sint Maarten
12-11 Schoolontbijt (Bord, mok en bestek meenemen!)

Tot ziens en bedankt!

Maandag 26 oktober heeft Liv met haar familie afscheid van school
genomen omdat zij gaan emigreren naar Noorwegen. Wij wensen Liv en de hele familie Komdeur een
goede tijd in Sarpsborg toe, natuurlijk hopen we jullie nog af en toe terug te zien, en zeker via de mail
te horen hoe het met jullie gaat! We willen Gerda en Rudi ook heel hartelijk bedanken voor alle extra’s
die jullie voor ons als school gedaan hebben. Van koffie bij de avond4daagse tot USB-stickies, etc,
bedankt!

“Liv, Kjell, Twan, Rudi og Gerda; Vi ses og lykke til i Norge!”

Jarigen in de komende weken:
. 31-10 Elmo groep 6
Doeke groep 4a
06-11 Sander groep 2b
Suze groep 8

08-11 Damian groep 3
Ezra groep 7b
Linde groep 8
Rowan groep 8

10-11 Jesse groep 6
Anna groep 2a
Femke groep 2a

Deze periode is het onderwerp tijdens de kringgesprekken “Arm en rijk”
Er is een kloof tussen arm en rijk, deze was er vroeger…Maar is er zeker ook in 2015
nog steeds. Over scheve verhoudingen én armoede & onrecht gaan ook de verhalen
deze weken. We horen de Bijbelverhalen van Amos.
Gruiten op de MAS: Dit schooljaar 2015-2016 doet onze school mee met het EUSchoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de
nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen
spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond,
maar ook gezellig! De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende
eenentwintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de 10uur-pauze om
gezamenlijk in de klas op te eten. De school start hiermee in week 45 (2-6 november 2015)
en het project loopt t/m week 17 (18-22 april 2016). Onze “Gruitendagen” worden de
dinsdag, woensdag en donderdag! Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle
investering in de gezondheid van de leerlingen. Het samen in de klas eten van groenten en fruit is een
effectieve, en voor de kinderen een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat
óók vindt. Op onze Gruitendagen vragen wij u natuurlijk ook alleen maar gezond eten aan de leerlingen mee
te geven! In de komende ZendMASter hopen we ook regelmatig met tips te komen. Gruitende Groeten!
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Andere Schooltijden. op 13 oktober hebben wij een eerste informatieavond gehouden over eventuele
andere schooltijden. Het was een avond waar wij mogelijkheden hebben gehoord en samen gesproken
hebben over voor- en nadelen van deze- en andere schooltijden. Tijdens deze avond hebben wij de
toezegging gedaan dat de MR en MAS samen,u regelmatig via de ZendMASter op de hoogte gaan houden.
Volgende week hebben wij de eerste vervolg vergadering samen met de MR. Na de eerste informatieronde
zullen wij een mailadres openen, en een brievenbus bij de hoofdingang plaatsen voor suggesties.
CAO/Administratiedagen; Zoals in het begin van dit schooljaar ook genoemd, hebben de
groepsleerkrachten dit schooljaar administratiedagen. Dit zijn dagen waarop de leerkrachten wel aanwezig
zijn, maar niet voor de groep staan. Zij gaan op deze dagen bezig met administratieve werkzaamheden voor
de eigen groep. De leerlingen van de groepen 1/2 zijn deze dagen vrij, waardoor de juffen voor vervanging
kunnen zorgen. Het spreekt voor zich dat ook de groepen 1/2 deze administratiedagen heeft.
Na de zomervakantie is de GMR, in de nieuwe samenstelling , bij elkaar gekomen om te praten over
praktische zaken, zoals vergaderdata ,vergaderplaats en de samenstelling van het Dagelijks Bestuur. Op 13
oktober is de GMR echt van start gegaan. De GMR spreekt (mee) in onderwerpen die de meerderheid van
de scholen ( af alle scholen) aangaan. Om In gesprek te blijven met alle MR ‘en van de 12 CONOD scholen,
heeft nu elke school een eigen MR-emailadres. Uniforme mailadressenzorgen werken zeer overzichtelijk.De
primaire taak van de GMR is om het voorgenomen beleid te toetsen. Dat voorgenomen beleid is opgesteld
door het college van bestuur en het college van bestuur legt , op zijn beurt, weer verantwoording af over het
gevoerde beleid. De leden van de GMR zitten zonder last of ruggespraak in de GMR. Zij besluiten dus
zelfstandig over de aangeboden beleidsstukken. Tijdens de startavond is gebleken dat de leden van de GMR
enthousiast begonnen zijn aan hun nieuwe taak. Mocht u vragen of opmerkingen hebben: gmr@conod.nl
Vergadering Leerlingenraad 9 november. Op maandag 9 november komt de Leerlingenraad voor de
2e keer bijeen. We hebben naar aanleiding van de vorige keer een ideeënbus gemaakt waarin alle leerlingen
vanaf groep 5 hun ideeën/voorstellen in kunnen doen zodat we dit kunnen bespreken. Ook hebben we een
besluit genomen over het aanschaffen van een speeltoestel. Nemen de kinderen die zitting hebben in de
Leerlingenraad een broodje mee voor de lunch a.s. maandag?
Lampionnenshow/verjaardag Menso Alting; Dit jaar zal de lampionnenshow een extra bijzonder tintje
krijgen. Omdat de school 60 jaar bestaat hopen wij op een bijzondere afsluiting van deze dag. De
Lampionnenshow begint om 17.00u, rond 17.50u zal de afsluiting van de feestelijkheden zijn.
Op donderdag 12 november doen wij als school mee aan het Nationaal Schoolonbijt!
Het Nationaal Schoolontbijt is al 12 jaar het grootste educatieve ontbijtevenement van Nederland. Elk jaar
wordt er van ontbijten een feestje in het hele land gemaakt.
Veel kinderen slaan ’s morgens nog steeds hun ontbijt over, blijkt uit verschillende onderzoeken,of ze
ontbijten niet gezond. Juist voor schoolkinderen is een goed ontbijt de beste start is. En het is ook nog eens
leuk om samen te ontbijten. Met het Nationaal Schoolontbijt geven we op een leuke en gezellige manier
aandacht aan gezond eten en dat het belangrijk is om te ontbijten! Het ontbijtpakket bevat brood, beleg,
drinken, groente én fruit, wat weer mooi aansluit bij ons Schoolgruiten! In het ontbijtpakket zitten geen
wegwerpbordjes, -bestek, -bekers en servetten. Zo wordt er wel rekening gehouden met het milieu. De
kinderen moeten zelf hun ontbijtgerei meenemen naar school voorzien van naam en graag in een plastic zak
zodat het na afloop hier weer in kan! We hopen op een gezellige ontbijtmorgen!
Klankbordgroep: Nog niet alle groepen hebben een Klankbordouder, voor de groepen 1a/2a, 1c/2c,3/4a
zoeken wij nog een vertegenwoordiger, opgeven kan bij de eigen leerkracht.
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Vanuit de groepen:
In alle groepen wordt hard gewerkt, om u een kleine indruk hiervan te geven zijn wij de rubriek
“vanuit de groepen”begonnen. Op deze wijze kunt u ook lezen waar alle groepen aan werken.
Nieuws uit groep 1/2a, want wist u wel dat…………Er bij ons heel veel tweelingen in de groep
zitten????? Vast niet.Het zijn er 4, hier komen ze:
1. Eva en Gerard zijn broer en zus zitten in groep 1a en zijn makkelijk uit elkaar te houden.
2. Evi en Anouk zijn zussen en zitten in groep 1a. Ze lijken op elkaar, maar Evi heeft korte pony en Anouk
heeft lange pony. Dat gaat dus goed.
3. Ruben en Pieter zijn broers van elkaar zitten in groep 2a en lijken niet op elkaar dus ook makkelijk uit
elkaar te houden.
4. Anna en Femke zij zussen van elkaar zitten in groep 2a en lijken zoveel op elkaar dat het erg moeilijk is
om ze uit elkaar te houden. En om het nog moeilijker te makken voor ons dragen ze dezelfde
kleren maar dan in een andere kleur en hebben ze hun haar ook nog precies hetzelfde. Gelukkig
hebben we ontdekt dat Femke een vlekje naast haar neus heeft en Anna niet. Zo lukt het toch om
ze een beetje uit elkaar te houden. Maar dan ze moeten ze niet met de rug naar je toe staan 
Wist u dat de andere kinderen allemaal éénlingen zijn?
Dat zijn: Jesse; Isa; Maarten; Roosmarijn; Lisa; Lilija en Lennard uit groep 1a
Yfke; Jonathan; Lieselotte; Nore; Friso; en Marc uit groep 2a
Zo, nu bent u weer helemaal op de hoogte! Groetjes van groep 1/2a

Vanuit groep 4b/5; We hebben op de dinsdag de afgelopen weken les gehad in Judo van meester Bas,
wat hebben we veel geleerd met als resultaat een prachtig diploma. De kinderen hebben een folder
meegekregen waarin ze nog een aantal gratis lessen kunnen volgen bij de
Judoclub.
Groep 4 leert op dit moment de tafel van 2 en groep 5 de tafel van 3. Het thuis
oefenen scheelt enorm hebben we gemerkt.
We zitten vanaf deze week naast een ander maatje, altijd spannend en gezellig.
Het is leuk om te ervaren hoe een ander werkt en hoe de samenwerking gaat.
Groep 1/2 c; De weken voor de herfstvakantie hebben we gewerkt over het thema ‘raar maar waar’. We
hadden een leuke opening van de Kinderboekenweek waarbij uitvinders ons proefjes lieten zien. In de klas
hebben we ook veel proefjes gedaan en veel gewerkt over uitvindingen. De komende 3 week
werken we over de herfst, stellen we de letter ‘t’ (uitspreken als ‘tuh’) centraal en gaan we
druk bezig met onze lampions! Dat is op de foto’s al wel te zien. Wij zijn op zoek naar ouders
die ons willen helpen onze lampions in elkaar te zetten op vrijdag 6 november. Op het
mededelingenbord
?????
kunt
u
zich
opgeven.
Alvast
bedankt!
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MAS in actie!
We hebben weer veel bijzonder leuke activiteiten gehad: natuurlijk de Kinderboekenweek met als thema
“Raar maar waar” de Meesters & juffendag met als thema “Raar met je haar-dag” en de 4mijl!
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