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12-11
17-11
18-11
18-11

Schoolontbijt
9 oktober 2012 Volume VII
Facultatieve 10 minutengesprekken
Facultatieve 10 minutengespreken
MRT screening
Week van de Mediawijsheid
25-11 Margedag alle groepen

Welkom op C.B.S.Menso Alting, wij
heten Lennard 1a, Matthijs 1b en Lise
1c samen met hun ouders van harte
welkom bij
ons op school!

14-11
17-11
18-11
19-11

Emily groep 8
Jair
groep 8
Lisa
groep 1a
Tim
groep 7a
László groep 7a
21-11 Limke groep 3
23-11 Steven groep 7a

In week 47 t/m 49 (16 november t/m 4 december) hebben wij tijdens de
kringgesprekken als thema: Kleren maken de man. In de periode dat Sinterklaas
weer in ons land is dit een mooi thema. Inhoud: Kleding en sociale positie; je kleden
zoals je je voelt; gepaste kleding; kleding zegt veel maar ook niet alles. Het Bijbelverhaal
wat hierbij besproken wordt is het verhaal van Naäman (2 Koningen 5).
Gruiten op de MAS: Op 4 november zijn we begonnen met het Gruiten op de MAS! Zoals
het er nu naar uitziet houden wij onze Gruitendagen zoals gemeld op dinsdag, woensdag,
donderdag, tenzij de levering van het fruit op dinsdag te laat blijft komen, hier kunnen wij
helaas in verband met het feit dat het om een Europese organisatie gaat niets aan doen. Als
we de dagen gaan veranderen, zullen wij u dat natuurlijk melden! Nog even voor de
duidelijkheid: Alle kinderen krijgen in de ochtend pauze fruit op deze dagen, als zij hier niet
genoeg aan hebben vragen wij u zeker op deze dagen een gezonde extra hap mee te geven.
Facultatieve 10 minutengesprekken: Omdat de periode tussen de eerste gesprekken tussen ouders en
leerkrachten en de rapportgesprekken in februari voor sommige leerlingen te lang is, hebben wij in onze
nieuwe gesprekkencyclus een extra gespreksmoment toegevoegd; De facultatieve gesprekken. Voor deze
gesprekken kan een leerkracht u uitnodigen maar kunt u natuurlijk ook zelf aangeven dat u graag om de
tafel
wilt.
Op
17
&
18
november
zullen
wij
deze
gesprekken
gaan
houden.

Vrijwillige ouderbijdrage: in de bijlage van deze ZendMASter sturen wij u ook de brief over de
Vrijwillige Ouderbijdrage. Dankzij deze bijdrage kunnen wij samen met de Ouderraad voor de
leerlingen extra dingen doen! Graag uw bijzondere aandacht voor deze brief en de financiële vraag
in deze brief!
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Andere Schooltijden; De MR heeft samen met de directie een eerste bijeenkomst gehad
over de in februari komende “andere schooltijden” enquête. Volgende week willen wij u een
tussentijdse mail sturen waarin duidelijk wordt wat het tijdstraject gaat worden tot en met de
Zomervakantie met betrekking tot de eventuele andere schooltijden, en hoe u gedurende dit
traject invloed kunt hebben en uw mening kunt laten horen! Het wordt vervolgd!
Groeten van juf Margreet! Met juf Margreet gaat het langzamerhand gelukkig weer een klein beetje beter.
Namens juf mag ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de goede wensen en warme belangstelling!
Zwangerschapsverlof juf Jochebed: Voor de zwangerschapsverlof van juf Jochebed werken wij aan de
invulling van deze tijdelijke vacature. Omdat wij pas de oplossing willen melden als het helemaal rond is
vragen wij u nog even een moment geduld. Zo gauw als dit zo is laten wij u dit natuurlijk weten.
Bewegingsonderwijs bovenbouw:Omdat juf Petra Boersma nog niet hersteld is blijft meester Tim op
donderdag gym geven. Helaas kan hij voorlopig op maandagmiddag niet werken in verband met studie
verplichtingen, deze lessen zullen door meester Matthijs gegeven gaan worden.
Schoolbel en oplevering laaste vernieuwbouw zaken: in en direct na de herfstvakantie zijn nog de
nodige zaken afgerond met betrekking tot de vernieuwbouw. Zo hebben wij nu een andere schoolbel
gekregen en is onze kelder ingericht als extra magazijn.
Goed nieuws: C.B.S. Menso Alting heeft “dBos”! Zoals u vast en zeker al weet, heeft C.B.S.Menso
Alting een Bibliotheek op school (dBos). En dat is goed nieuws voor uw kind. Waarom dat zo is, leggen wij u
graag uit, in de bijlage bij deze ZendMASter kunt u alle voordelen hiervan lezen.
Gebruik van foto's op de website; Regelmatig verschijnen er foto's van leerlingen bij de stukjes op ons
weblog en ook in de Zendmaster. Dit doen we altijd zonder namen te vermelden. U heeft tijdens het intakegesprek van uw kind kunnen aangeven als u niet wilt dat uw kind herkenbaar op de website komt. Wij
proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden, maar het kan eens gebeuren dat er toch een foto op
de site terechtkomt tegen deze wens in. Wilt u dan even contact met ons opnemen? Dan halen we de foto
uiteraard meteen weg. Wilt u vanaf nu liever niet dat uw kind herkenbaar in beeld komt op het weblog of in
de Zendmaster? Dan kunt u dit mailen naar d.vlietstra@conod.nl. Voor het weblog én het fotoalbum geldt:
foto's worden na één jaar weer verwijderd.
Lampionnenavond: Wat hebben de leerlingen weer mooie lampionnen gemaakt! Hierbij moeten wij wel
even een woord van dank richten aan alle vaders en moeders die mee hebben geholpen bij het afmaken van
de onderbouw lampionnen. Het was een gezellige ochtend, namens de leerlingen en leerkrachten
allemaal bedankt voor hulp!
Kerstviering: Hoewel Sinterklaas nog in het land moet komen zijn wij al begonnen met de voorbereidingen
voor de kerstviering. Wij hopen dit jaar een gezamenlijke Kerstviering te kunnen houden. Meer informatie
hierover hopen wij in de komende ZendMASter te kunnen plaatsen. De datum wordt zoals in het jaaroverzicht
staat 17 december om 19.00u. Voor de viering zijn wij nu al opzoek naar ouders die willen helpen bij het
maken van decormateriaal en het inrichten van de locatie. U kunt zich alvast opgeven via
cbsmensoalting@conod.nl!

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

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.
Groep 1b/2b; De kinderen uit groep 1 en 2 b hebben in de afgelopen weken kennis gemaakt met een
aantal “ personages” die ingezet worden tijdens reken en taal activiteiten zodat deze op een speelse manier
weten wat hun te wachten staat en wat ze zullen leren.
Zo is er tante Truus. Wanneer juf de hoed opzet en een schort voordoet weten de kinderen dat ze iets gaan
doen wat met sorteren, serieeren of opruimen te maken heeft, want tante Truus houdt van opgeruimd en
netjes.
We hebben bijvoorbeeld geleerd om iets van laag naar hoog goed op 1 rij te zetten of van dik naar dun, smal
naar breed etc.
Onze schuur ziet er nu ook steeds netter uit want tante Truus laat de kinderen ook zo opruimen dat alles wat
bij elkaar hoort ook bij elkaar ligt.
Arie de letterkanarie introduceert bij elk thema een nieuwe letter waarmee we woorden gaan
bedenken. Ze mogen dan ook spullen meenemen die met deze letter beginnen en deze
verzamelen we in de letterdoos.
Wim de woordspin komt in actie wanneer we nieuwe woorden gaan leren. Deze woorden hebben dan te
maken met het thema waar we over werken.
Een aantal kunt u terugzien op het woordveld in de klas.
Is u ook iets opgevallen aan de lampionnen? Juist, Wim de woordspin ging op 11 november mee Sint Maarten
lopen!
De kinderen hebben een aantal liedjes en opzegversjes over de herfst geleerd. Wanneer u naar het volgende
opzegversje vraagt, doen ze het vast graag voor;
Kriebel kriebel spin
Je kriebelt op mijn neus en kin
Langzaam loop je naar mijn been
Dan….. ren je naar mijn teen.
Wist u trouwens dat je ook in je stoel kan zitten? Dat hebben we ontdekt met Fred de bever. Hij gaf ons
opdrachten zoals. Ga eens voor, achter, naast , op je stoel staan . Dat was niet zo moeilijk. Maar in je stoel,
hoe doe je dat? Komt u er niet op, laat ze het op school maar eens voordoen.
Tot slot willen we de ouders die meegeholpen hebben met het in elkaar zetten van de lampionnen heel erg
bedanken, en Matthijs van harte welkom heten in groep 1b.
Met vriendelijke groet, Aukje & Titia
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MAS in actie!
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