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19-02
; rapporten mee naar huis
9 oktober 2012 Volume VII
22 t/m 26-02; geen schoolfruit!
23-02
; geen gym voor groepen 3-5
23 & 24-02 ; rapportgesprekken
27-02 t/m 07-03 voorjaarsvakantie
07-03
; Margedag alle groepen.
08-03
; Start projectweek
11 & 12-03 ; NL-Doet, doet u mee?

Welkom op de Menso Altingschool:

Wij heten Teyl in groep 1/2c & Daisy in
groep 6 en hun familie van harte welkom
bij ons op school. We wensen jullie een
fijne en leerzame tijd samen met ons toe!

19-02 Casper groep 3
07-03 Daisy groep 6
24-02 Eline
groep 2c
Teyl groep 1c
01-03 Friso
groep 2a
09-03 Lisanne groep 6
03-03 Kres
groep 7b
In de weken van15 februari t/m 11 maart is het thema: Van kwaad tot erger. Het is
soms erg moeilijk om goed om te gaan met ruzies en tegenstellingen. De mogelijkheid
om in een negatieve spiraal te komen ligt vaak op de loer, de kunst is het om een ruzie
te beperken, máár hoe doe je dat.. Bijbelverhalen hierbij zijn: Ene wang, andere wang
(Matt. 5,38-48); Zacheüs (Lucas 19,1-10); de overspelige vrouw (Joh.8,1-11).

Andere schooltijden op de MAS !?!? Afgelopen dinsdag heeft het team hun voorkeur uitgesproken met
betrekking tot andere schooltijden. De uitkomst wordt besproken met de M.R. Deze gegevens, en natuurlijk
ook uw input van de afgelopen weken, nemen wij mee voor de enquête welke wij direct na de
voorjaarsvakantie gaan houden. In deze enquête willen wij graag de mening van de ouders horen.
Voortgangsgesprekken: Op 23 & 24 februari houden wij de rapportgesprekken. De uitnodiging hiervoor
ontvangt u samen met de rapporten. Dit jaar houden de groepen 5 t/m 7 deze gesprekken samen met de
leerlingen zodat we samen doelen kunnen afspreken voor de komende maanden. Bij de groepen 1 t/m 4
hebben wij er dit jaar voor gekozen om nog geen ouder-kind-gesprekken te houden. De groep 8 leerlingen
hebben net de V.O. gesprekken achter de rug.
N.L.Doet, doet u mee? Ook dit jaar willen wij onze school weer eens behoorlijk op-pimpen en poetsen
tijdens de N.L.Doet dagen! Op vrijdag 11 maart gaan wij samen met het AOCTerra aan de slag om onze schooltuin weer voorjaars-klaar te maken. Klaar voor
weer een jaar tuinplezier. Op zaterdag 12 maart van 9.00u – 12.00u hopen wij
samen met ouders het schoolplein en de school weer even goed te poetsen en
pimpen, voor deze dag zoeken wij nog vrijwilligers! U kunt zich opgeven via cbsmensoalting@conod.nl!

Vliegt u mee naar bladzijde twee
zo maakt u de projectweek mee!
De Menso Altingschool is een van de scholen van ‘CONOD’

Nieuwbouw; De plannen voor de nieuwe lokalen worden concreet, op dit moment wordt er onderzocht of
de inmiddels door het projectontwikkelaar getekende ontwerp gebouwd kan gaan worden. Het zal dan gaan
om twee nieuwe leslokalen zodat we het speellokaal weer echt als speellokaal kunnen gebruiken!

TMO-info; Geachte ouders/verzorgers: Sinds begin januari hebben we de samenstelling van de
overblijfgroepen iets gewijzigd. Inmiddels draait alles weer lekker en komen we weer toe aan de
tostiweken! Hiervoor is echter wel het een en ander veranderd.
Hieronder het nieuwe overzicht, voor de groepen 6 en 4 is het even goed opletten:
Eerste week van de maand:
Tweede week van de maand:
Derde week van de maand:
Maandag groepen 6/7/8
Maandag groepen 3/4/5
Dinsdag groep 4
Dinsdag groepen 7/8
Dinsdag groepen 5/6
Donderdag groep 4
Donderdag groepen 7/8
Donderdag 5/6
Vrijdag alle groepen
Vriendelijke groeten,
Team Overblijf

Project Wereld: Op dinsdag 8 maart beginnen we met het project Wereld. Op dinsdag 8 maart 8.30 uur

zullen we het project gezamenlijk starten met een opening. Ouders zijn bij deze opening van harte welkom.
De groepen werken over de volgende landen:
1/2a
: Nederland
1/2b
: China
1/2c
: Frankrijk
3/4
: Engeland
4b/5
: Spanje
6/7a
: Egypte
7b/8
: Australië
We zullen dus met zijn allen bijna een complete wereldreis maken!
Op donderdag 17 maart zal het project feestelijk afgesloten worden. U bent welkom vanaf half 4 om in de
klassen rond te kijken. U kunt onder andere hapjes proeven uit verschillende landen. Hiervoor zoeken we
nog ouders die voor ons hapjes willen maken. (het liefst wat te maken heeft met bovenstaande landen) U
kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht van uw kind)
Heeft u iets speciaals te vertellen over een bovenstaand land, en wilt u daar in de klas iets over vertellen of
laten zien, neem dan contact op met de leerkracht van uw eigen kind. Informatie, attributen, foto’s etc.
over deze landen zijn ook heel erg welkom. Namens de projectcommissie, Titia, Aliene en Yvonne S.

De groeten van…: Soms is het goed om een update te geven van juffen die even niet op school zijn.
De groeten van Juf Jochebed! Het gaat gelukkig heel erg goed met juf Jochebed, haar dochter Elena en
vriend Leroy. We krijgen allemaal de hartelijke groeten.
De groeten van juf Petra; juf Petra Boersma gaat de komende 6 weken weer terugkomen in de
gymzaal. Samen met meester Tim gaat zij steeds meer lesgeven, na deze 6 weken zal Petra tot na de
zomervakantie Onbetaald Ouderschapsverlof opnemen.
De groeten van juf Margreet; gelukkig kan juf Margreet dit eigenlijk gewoon weer zelf doen omdat zij
op maandag, dinsdag en woensdag in de ochtenden weer als vanouds aanwezig is!

Opleiding Bewegingsonderwijs juf Yvonne Smith; in verband met de opleiding bewegingsonderwijs
van juf Yvonne zal zij vanaf nu zeer regelmatig de groepen 3/4a & 4b/5 op donderdagmiddag lesgeven.
Groep 1c/2c zal op deze momenten les krijgen van juf Jorien of juf Miriam! Dinsdag 23 februari is de
sporthal verhuurd en is er dus geen gym voor de groepen 3/4a & 4b/5.
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Vanuit de groepen:
Vanuit groep 4b/5; Lekker lezen in een boek, fijn. Dat hebben we de afgelopen weken extra veel
gedaan. In groep 5 heerst het leesvirus en het is Poëzie-week. Lezen in allerlei
vormen; lekker voorlezen of voorgelezen worden. In spelvorm: als de muziek stopt
ga je voor iemand staan om iets uit je favoriete boek te vertellen. Een
knutselopdracht was het maken van een poster met daarop je zelfgemaakte
gedicht. (zie foto poster van Iris, Eva en Nora-lie). Ook het serieuze werk komt
natuurlijk aan bod. Groep 4 leert de tafel van 9 . Na de voorjaarsvakantie mogen ze het opzeggen.
Groepen 1/2; Het nieuwe thema is alweer volop in gang, we werken deze 3 weken over het thema
beroepen. We hebben al heel veel gepraat over wat we later willen worden. De één wil juf
worden de ander weer brandweerman en ga zo maar door.
Vorige week is de vader van Jolien (1/2b) bij ons op school geweest. Hij liet ons zijn
sneeuwschuiver zien en we mochten zelfs in deze grote sneeuwschuiver zitten. Dit was wel
even klimmen want in een sneeuwschuiver zit de stoel heel erg hoog omdat je natuurlijk
over de schuiver heen moet kunnen kijken. Dit was super leuk!
Aankomende donderdag (18 februari) komt de moeder van Pieter (1/2b) op onze school,
zij werkt in een ziekenhuis. Hier hebben we erg veel zin in en we zijn
heel erg benieuwd.
Juf Janneke van de bibliotheek uit Eelde kwam tijdens de nationale
voorleesdagen in alle kleutergroepen het boek: ‘Een geitje erbij’
voorlezen. Dit was heel erg leuk vooral omdat ze hier een soort theater voorstelling
van maakte. Elke klas heeft een poster gekregen over het boek.
Daarnaast gingen we vorige woensdag (10 februari) naar een voorstelling van Kunst en Cultuur. Deze
voorstelling ging over twee vuilnismannen die heel veel grapjes maakten. Het waren een soort acrobaten die
hele moeilijke en mooie kunstjes deden. Nog bedankt voor het rijden naar de voorstelling. 
Zoals jullie lezen hebben we al erg veel gedaan rondom het thema beroepen. Na dit thema weten we als het
goed is wat we later willen worden. (al kan dit natuurlijk elke week weer veranderen)

Lieve groetjes van alle kleutergroepen. (groep 1/2a, 1/2b en 1/2c)

In groep 3/4a zijn we lekker creatief bezig de laatste tijd. We maakten een mooie illustratie bij het gedicht
dat we in de poëzieweek hebben geschreven, met een
speciale drukpers. Eerst een tekening maken op een
rubbervel, daarna insmeren met inkt en drukken maar!
De resultaten hangen op de gang. Dinsdag zijn we
begonnen aan onze bijzondere vissen van plastic afval,
onder leiding van iemand van het ICO. Maandag gaan we
daarmee verder. En met onze magnetische letterdozen
schreven we een kort verhaal, dat we
daarna gingen illustreren. Daarnaast zijn
we natuurlijk altijd hard aan het werk met
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moeilijke

sommen

en

taaloefeningen!

Nog één keer foto’s van de voorleesdagen! Deze keer groep 5 die bij K.D.V. Ieniemienie heeft
voorgelezen, en foto’s van het beroepenthema van de kleuters.
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