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30 -11 Schoen zetten op de MAS!
9 oktober 2012 Volume VII
3- 12 Sinterklaas surprise tentoonstelling
4 -12 Sinterklaas op school!

Op
Donderdag
17 december
19.00u-20.00u
hopen wij onze
Sarian groep 7a
kerstviering samen met
Sara groep 2b
Reinout groep 8
alle leerlingen en ouders van
Thijs groep 3
C.B.S. Menso Alting te vieren.
Frederik groep 2c
Wij zullen onze viering dit jaar houden in
Sinterklaas!
Mette groep 6
“De Onlanderij”
Sophie groep 1c
Verdere informatie vindt u in deze ZendMASter.
Wij hopen
daar te mogen
begroeten!
Kleren maken de man, (16 november
t/m 4udecember)
In de periode
dat Sinterklaas

weer in ons land is, 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 dat hierbij besproken wordt is het verhaal van Naäman (2 Koningen 5).
Sterrenregen, (7-18 december) Over mensen in het licht zetten en onrecht aan het
licht brengen gaat het laatste thema van dit jaar. Tijdens de kerstviering zullen we dit
ook als rode draad terug zien komen. De verhalen van deze periode komen uit
Mattheus 1 & 2 en gaan natuurlijk over de geboorte van Jezus.

Sinterklaas; De Sint is weer in Nederland! Wij hebben gehoord dat hij ook gauw bij ons
op school zal komen. Voordat de Sint een bezoek aan onze school zal brengen mogen de
kinderen op maandag 30 november hun schoen zetten. Wilt u met uw kind meedenken
dat ze die dag een schoen meenemen? (Er zijn groepen die gebruik maken van de
gymschoenen.)
Op dinsdagmiddag 1 december gaan de kleuters een pietencircuit doen. Zij mogen die
middag verkleed als zwarte piet naar school komen. Wanneer uw kind moet overblijven mag u uw kind een
pietenpak meegeven, zodat hij/zij het ‘s middags over zijn/haar kleren heen kan trekken.
Woensdag 2 december worden alle bovenbouw leerlingen gevraagd hun surprise mee naar school te
nemen, zodat we op donderdag 3 december weer onze surprise tentoonstelling kunnen houden!
Op vrijdag 4 december komt de Sint dan eindelijk bij ons op school. Wij zullen de Sint ontvangen bij de
hoofdingang. Wilt u proberen er voor te zorgen dat uw kind om 8.20uur op het schoolplein is? Voor de
kleuters geldt in de klas, zodat zij op tijd gezamenlijk met de leerkracht naar de hoofdingang kunnen lopen.
Voor de bovenbouw wensen wij de kinderen veel plezier met het ontwerpen en maken van hun surprise!

De Sinterklaascommissie
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Pietengym groepen 3-5: Op donderdag 3 december hebben we in groep 3/4a en 4b/5 een bijzondere
gymles: Pietengym! De tijden zijn net als anders, maar de inhoud van de les staat helemaal in het teken
van Sinterklaas. De kinderen mogen zich voor deze gymles verkleden als Sinterklaas of Zwarte Piet. Ze
mogen hun verkleedkleren meenemen in hun (gym)tas, dan kunnen ze zich bij de gymzaal omkleden. Het
uitgangspunt is wel dat kinderen zich vrij moeten kunnen bewegen. De schmink bewaren we nog even voor
het Sinterklaasfeest. Groetjes van juf Ilja
Kerst; op donderdag 17 december zullen wij onze kerstviering houden in “De Onlanderij in Eelderwolde” de
beleefschuur van Natuurmonumenten. Het wordt een bijzondere bijeenkomst met, zo is de planning,
schapen, os en ezel aanwezig bij de viering. Wij willen hierbij alle ouders alvast van harte uitnodigen. Omdat
het ook voor de Onlanderij de eerste keer is dat zij een viering in hun schuur houden is niet duidelijk hoeveel
mensen er werkelijk in kunnen. Opa’s, oma’s en andere belangstellenden nodigen wij volgend jaar dus graag
weer uit maar dit jaar helaas even niet in verband met verwacht ruimte gebrek. Het feest wordt in een schuur
gevierd warme kleding is zeker gewenst!
Wij zoeken nog mensen die willen meehelpen met het klaarmaken van de ruimte in de week voor de
kerstviering. U kunt zich aanmelden via ons algemene mailadres: cbsmensoalting@conod.nl.
Andere schooltijden; vorige week donderdag heeft u de eerste informatiebrief ontvangen over het andere
scholtijden traject wat wij dit jaar zijn ingegaan. Uw reacties kunt u sturen naar het MR-mailadres of in de
“andere schooltijden ”brievenbus stoppen.
Nog heel even en juf Jochebed gaat met verlof! Gelukkig kunnen wij u melden dat we de tijdelijke vacature
inmiddels helemaal hebben kunnen invullen. Voor groep 1c/2c gaat dit betekenen dat juf Yvonne de hele
week aan deze groep les gaat geven. Groep 1/2a zal op de woensdag en vrijdag les krijgen van juf Elise.
Juf Elise heeft ook op andere CONOD-scholen ingevallen. Wij wensen juf Jochebed alvast een goed
zwangerschapsverlof toe en juf Elise een fijne schooltijd bij ons op de Menso Altingschool!
Met Juf Margreet gaat het gelukkig telkens een beetje beter. Juf komt af en toe weer even op school, iets
waar zij maar zeker wij ook heel blij mee zijn!
Onze Gym-juf Petra heeft nog steeds veel fysieke klachten. Om te zorgen dat deze verdwijnen heeft zij
Ouderschapsverlof aangevraagd. In deze periode hoopt Petra voldoende te kunnen herstellen. Na de
voorjaarsvakantie
hoopt
juf
Petra
weer
actief
les
te
kunnen
gaan
geven.
De M.R.T.screening voor groep 2 leerlingen is inmiddels weer gedaan door Sport & bewegingsmedewerkers
van de gemeente Tynaarlo. Als hier bijzonderheden uit zijn gekomen hoort u dit natuurlijk van uw de eigen
leerkracht.
Brandoefening: We hopen het nooit mee te maken, maar er kan een brand ontstaan in, of
vlakbij het schoolgebouw. Het is belangrijk om je op zo’n situatie voor te bereiden. Dit doen
we door aangekondigde en niet aangekondigde brandoefeningen te doen.
Komende donderdag 10 december staat de aangekondigde brandoefening gepland (vroeg in
de ochtend). Van tevoren bespreken de leerkrachten met hun groep dat het om een oefening
gaat en er wordt precies besproken wat de bedoeling is als het alarm af gaat. Het is belangrijk
om een brandoefening regelmatig te herhalen, zodat iedereen weet hoe er gehandeld moet
worden. Hierbij gebruiken wij ons “draaiboek ontruimingsoefeningen” en ook evalueren we de oefening
nadien. In de loop van het schooljaar wordt er nog een onaangekondigde ontruimingsoefening gepland.
Fietsenkeuring: De fietsen vanaf groep 3 zijn door ouders van de verkeerscommissie gekeurd, en
gelukkig zijn er veel “oké”-stickers uitgedeeld! Fietsen waar nog verbeterpunten te noemen waren hebben
dit op het fietsrapport vermeld gekregen. Zo kunnen we allemaal veilig, naar school, fietsen!
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Vanuit de groepen:
Groep 1/2 c Het thema Sinterklaas is volop in gang. We zijn allemaal erg enthousiast. Wij leren over

kleurnuances, schaduwen en contouren en we maken kennis met Koning Kapitaal. Hij leert ons over duur,
duurder, goedkoop, goedkoper enz.
De letter ‘M’ staat dit thema centraal. Wanneer we thuis of in een andere omgeving een voorwerp vinden
dat met deze letter begint, mogen we dit meenemen naar school.
Maandag 30 november gaan we onze schoen zetten in de klas. Wij zullen hiervoor onze
gymschoenen gebruiken. Op dinsdagmiddag 1 december mogen wij verkleed als piet naar
school. Wij kunnen niet wachten tot Sinterklaas op school komt! 4 december komt hij langs
bij ons in de klas. Hier hebben we erg veel zin in! Groetjes van groep 1/2C

Groepsnieuws van groep 1/2b Hij is er!!! En hoe! Het is genieten, het werken over
Sinterklaas. We begonnen met de verhalen van de kinderen over zijn aankomst bij het
Paterswoldsemeer. De kinderen zijn met deze verhalen gaan spelen en werken in de klas.
We hebben samen een chocoladeletterwinkel gemaakt, waarin we leren spelen met geld,
waarbij we geïnspireerd werden door Koning Kapitaal, een karakter van onze methode
Onderbouwd. Hij leert ons alles over geld. Ook hebben we een eigen Pietenhuis, waarin er
van alles ingepakt wordt. En Ed met de Rijmpet, ook een karakter van Onderbouwd, rijmen we op ‘alles
wat los en vast zit’. Ook in de sinterklaasliedjes die we zingen, herkennen we allerlei rijmwoorden. De
pepernoten ontbreken ook niet in ons lokaal, we maken er zelfs cijfersymbolen mee! Natuurlijk ontbreken de
Pieten en de Sinterklazen niet in ons lokaal. Wat kunnen de kinderen prachtig schilderen. De klas wordt
steeds mooier en is een bezoekje waard, dus wees welkom in ons eigen ‘ Museum’. Het woord museum wat
natuurlijk ook met de letter ‘m’ begint, de letter die Arie de Letterkanarie ons geleerd heeft. We ‘sinten’
nog even door en bereiden ons voor op de komst van Sinterklaas in de klas!
In groep 4 en 5 zijn we nog steeds heel hard aan het oefenen met de tafels. Het opzeggen gaat heel goed!
Voor groep 4 is de tafel van 3 aan de beurt, deze moeten de kinderen uiterlijk maandag 7 december
opzeggen. In groep 5 moeten de kinderen de tafel van 8 opzeggen, uiterlijk vrijdag 11 december. Naast de
tafels zijn we ook bezig met het klokkijken. In groep 4 met hele uren, halve uren en kwartieren; in groep 5
met minuten. Net als de tafels is het klokkijken iets wat de kinderen thuis moeten oefenen. Dit kan
bijvoorbeeld (voor beiden onderdelen) met GynzyKids. De kinderen kunnen inloggen en op hun eigen niveau
met de opdrachten oefenen. Zie hiervoor ook de brief die we eerder dit schooljaar hebben meegegeven. En
natuurlijk is samen oefenen ook heel leuk en leerzaam! We gaan een mooie tijd tegemoet. De kinderen van
groep 5 hebben voor het eerst lootjes getrokken en kopen voor hun klasgenootje een cadeautje van 5 euro,
waar ze een gedicht en een surprise bij maken. De surprises kunnen de kinderen –stiekem – op woensdag 2
of donderdag 3 december uitstallen bij het onderwijsleerplein. Zo wordt het een echte tentoonstelling!
groep 3: We hebben kern 4 net afgerond en beginnen nu alweer aan kern 5. In kern 4 leerden we huis,
weg, bos, tak en hut. De letters h, w, o, a en u stonden centraal. In kern 5 leren we: eu, j, ie, l en ou door
middel van de woorden reus, jas, riem, bijl en hout. Met rekenen gaat het de komende tijd over meten en
geld tussen de 10 en 20 en over spiegelen.
groep 4: Zo langzamerhand zijn we begonnen met het oefenen van de tafels en kunnen we hier ook
stickers mee verdienen. De makkelijke kennen we nu wel. Binnenkort proberen we de tafel van 3 en van 4.
Met spelling gaan we het de komende tijd hebben over niet-klankzuivere woorden, zoals slurf (sluruf?),
specht (spegt?) en meeuw (miw?).
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MAS in actie!
U krijgt de groeten van de Benaco lagere school in Dar es Salaam, Tanzania! In 2013 deed de MAS
mee met een actie om geld in te zamelen om kinderen in Tanzania te helpen om naar school te
kunnen. Sam en Ezra van Veen gingen in januari 2014 naar de school toe en deelden schooltassen
met inhoud, schooluniformen en schoenen uit. Zonder deze artikelen mogen deze kinderen niet naar
school. Ook het schoolgeld werd voldaan. De gehele actie bracht echter zoveel geld op, dat er dit
schoolseizoen opnieuw kinderen naar school werden geholpen. U ziet op de foto's de blije kinderen
en juffen die de spullen in ontvangst nemen. Dankzij uw hulp zijn er nu in totaal 80 kinderen die
naar school kunnen en niet meer hoeven te werken. De 50 kinderen die in de eerste ronde
meededen, zitten inmiddels in het tweede jaar, voor hen werd het schoolgeld betaald om dit jaar te
mogen ingaan. Wij danken jullie opnieuw, namens de kinderen uit Dar es Salaam en juf Zaguru!
Sam, Ezra, Joris, Gerda en Jan van Veen.
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