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Welkom op de Menso Altingschool:

Wij heten Tijn in groep 1/2c van harte
.
welkom bij ons op school. We wensen je
een fijne en leerzame tijd toe! Kres (gr.7b)
is naar de P.Petersonschool gegaan, wij
wensen haar ook daar een fijne tijd toe!

11 & 12-03 NL-Doet!
14-03 Leerlingenraad &
9 oktober 2012 Volume VII
Sport-, & spelbus op het plein!
17-03 afsluiting projectweek
18-03 Basketbal toernooi gr.7/8
22-03 Margedag groepen 1/2
24-03 Pasen
11-03
12-03
15-03
15-03

Iben gr.1c
Josephine gr.2c
Sophie gr.5
Rob
gr.8

16-03 Jort
Leon
18-03 Jits
Rinske
19-03 Juun
21-03 Lise

gr.8
gr.5
gr.6
gr.8
gr.3
gr.5

In de weken van14 maart tot en met 1 april is het thema Achterlaten: Wat Jezus en
andere mensen achterlaten is een indruk, een boodschap of een ideaal. Verder gaan
met wat anderen achtergelaten hebben kan een mooie maar soms ook moeilijke
opdracht zijn. Bijbel verhalen die hierbij besproken worden zijn: Intocht en
tempelreiniging; laatste avondmaal; gevangenneming en veroordeling; kruisdood en
begrafenis; lege graf; Emmaüsgangers (Lucas 19 t/m 24).
Andere schooltijden op de MAS !?!? Afgelopen dinsdag hebben alle oudste leerlingen de enquête met
betrekking tot dit onderwerp mee naar huis gekregen. De enquête kan tot en met vrijdag ingeleverd worden.
Project wereld: Afgelopen dinsdag (8 maart) hebben we het project feestelijk geopend door
samen het liedje ‘hallo wereld’ van kinderen voor kinderen te zingen. Ook hebben alle leerkrachten
iets verteld over het land waar ze in hun klas over gaan werken. Op donderdag 17 maart zal het
project feestelijk afgesloten worden. U bent welkom van 15.30u – 16.45u. om in de klassen
rond te kijken en om een echte ‘wereldreis’ te maken. Op deze middag zult u ook hapjes kunnen
proeven uit verschillende landen. Wij zijn nog opzoek naar ouders die voor deze middag hapjes willen maken!!
Dus lijkt het u leuk om iets te maken, geef dit dan even door bij de leerkracht van uw kind. Alvast heel erg
bedankt! Namens de projectcommissie, Titia, Aliene en Yvonne S.
Pasen op de MAS: Op witte donderdag 24 maart staan we stil bij de betekenis van Pasen. Naast het
vertellen van verhalen en liedjes zingen over Pasen, gaan we samen het Paasontbijt houden.
1. Wij zijn nog op zoek naar ouders die ’s morgens eieren willen koken, aan de deur van de
teamkamer hangt een opgavelijst, dit kan ook per mail opgegeven worden bij meester Frank. Graag
ontvangen wij de warme eieren donderdagmorgen 24 maart voor 08:15 uur in de teamkamer.
2. Wij zoeken ook nog 8 thee thermoskannen voorzien van naam (graag uiterlijk woensdag 23 maart
inleveren bij groep 8).
3. Ten slotte is het belangrijk dat alle leerlingen uiterlijk woensdag 23 maart het volgende hebben
ingeleverd bij hun meester of juf: Bord, beker en bestek voorzien van naam in een plastic zak!
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Het brengen van groep 1 en 2 kinderen in de klas: ’s Ochtends en ’s middags is het vanaf 8.20uur en
13.05 uur spitsuur in de klas. Ouders brengen hun kind(eren) naar school. De kinderen gaan in de klas
zitten op hun stoel en ze mogen van de tafel of uit de leesbakken boekjes pakken waar ze uit kunnen
lezen. We merken dat, nu er weer meer nieuwe kinderen bijkomen, het weer drukker begint te worden.
Voor de nieuwe kinderen is het dan spannend om naar binnen te gaan met zoveel ‘grote en kleine’
mensen. Daarom gaan we het voor groep 2 een beetje anders doen. De kinderen van groep 2 mogen op
de gang afscheid nemen van hun papa of mama en gaan daarna zelfstandig naar binnen. Wanneer ze
straks naar groep 3 gaan moet dit ook en zo kunnen we hier alvast voor oefenen. Kinderen vinden het
altijd leuk om gemaakte werkjes te laten zien, dat kan en mag ook na schooltijd. De ouders van groep 1
mogen hun kind(eren) natuurlijk gewoon in de klas brengen. We hopen dat het zo voor iedereen wat
rustiger wordt en we snel met de les kunnen beginnen.
Sport en Spelbus; maandag 14 maart en maandag 30 mei zal de Sport en Spelbus bij ons op het plein
staan. Iedereen die wil kan deze middag voor €1,- van 15.30u – 16.45u mee sporten en spelen. Voor alle
duidelijkheid, deze activiteit wordt op ons schoolplein door “Sport Tynaarlo” georganiseerd.
Passend onderwijs & Inclusief onderwijs; In Nederland geven wij Passend Onderwijs dit
wil zeggen alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat
leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking.
Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een
vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die
daar het best op hun plek zijn. Er zijn landen, zoals in Canada, die nog een stap verder gaan en Inclusief
Onderwijs geven! Dit wil zeggen dat alle kinderen naar de zelfde school gaan, óók fysiek of visueel
gehandicapte leerlingen. Hoewel wij (nog) lang niet zo ver gaan is het wel erg interessant om te zien hoe zij
dit weten vorm te geven. Vandaar dat CONOD met de directeuren op studiereis naar Toronto (Canada) gaat
om met eigen ogen te zien hoe dit in de praktijk werkt. De reis wordt gefinancierd door Europese subsidies
en studiefondsen. In de week van 2 t/m 8 april zal ik hierdoor niet op school aanwezig zijn. Wie op welke
dagen tijdens deze week de aanspreekpersonen zullen zijn kunt u in de komende ZendMASter lezen.
Museum De Buitenplaats: Op zaterdagmiddag 19 maart a.s. organiseert Museum De Buitenplaats een
kindermiddag bij de tentoonstelling De ordening, lichamen en ondingen van Mario ter Braak. De
kindermiddag brengt kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking met kunst en laat hen ervaren
hoe leuk het is om zelf creatief bezig te zijn. Kinderen vanaf zeven jaar kunnen meedoen. Kosten €1,50.
Begeleiders betalen de normale toegangsprijs voor volwassenen. De museumkaart is geldig.

N.L.Doet, doet u mee? Aanstaande vrijdag & zaterdag houden wij weer school “oppimpdagen’! Vrijdag
zullen leerlingen van het AOC-Terra ons hierbij helpen, zaterdag van 9.00u. tot 12.00u. hopen wij op de hulp
van ouders. Eigen materiaal (snoeischaren, etc. zijn van harte welkom!) Voor de koffie & koek wordt gezorgd!
Leerlingenraad: maandag 14 maart zal de leerlingenraad weer tussen de middag vergaderen, wilt u deze
leerlingen een boterham en drinken meegeven!?
Verkeersexamen groep 7.Donderdag 7 april is het zover. De leerlingen van groep 7 doen op die dag het
schriftelijk verkeersexamen van VVN. Daarnaast nemen alle leerlingen van groep 7 ook deel aan het
praktisch verkeersexamen. Dit zal plaatsvinden op donderdagochtend 14 april. Verdere informatie qua
tijden volgt later. De plattegrond van de route zal snel worden uitgedeeld aan de leerlingen van groep 7.
Tip! Alle Leerlingen kunnen ondertussen al oefenen op www.vvn.nl/examen, ook is er een App beschikbaar
voor smartphone/tablet, een flyer hiervoor krijgen de leerlingen deze week.
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Schoolmaatschappelijk werk;
Schoolmaatschappelijk werk, is aanwezig op alle scholen in onze gemeente en maakt deel uit van het
externe zorgteam van de school en het CJG Tynaarlo.
Soms heeft u als ouders vragen over uw kind. U kunt dan denken aan een kind dat heel erg druk of juist
heel erg stil geworden is, aan vragen over opvoeding, over de emotionele ontwikkeling van uw kind, over
bijzondere omstandigheden in uw gezin, aan het contact met leeftijdsgenootjes enz.
Als ouders kunt u rechtstreeks, zonder kosten een beroep doen op ons.
Graag wil ik met u meedenken als u vragen heeft over het opgroeien, de ontwikkeling en/of de opvoeding
van uw kind
Mailadres Als schoolmaatschappelijk werkers zijn wij in dienst bij een maatschappelijk werk organisatie.
Tot 1 januari 2016 heette onze organisatie Noordermaat, sinds die datum is dat SPINN (sociaal partner in
noord Nederland).
Afwezigheid In verband met vakantie ben ik van 14 maart t/m 5 april 2016 afwezig.
Als u vragen heeft of contact zoekt, kunt u mij wel een mail sturen.
Deze mail zal ik op 7 april lezen en beantwoorden.
Voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot begin april, kunt u contact opnemen met mijn collega
schoolmaatschappelijk werker Cora Straatman.
Als u haar mailt (c.straatman@tynaarlo.nl), neemt zij contact met u op.
Met vriendelijke groet,
Diny Slot-Slim, maatschappelijk werker Spinn, medewerker Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo
Telefoon: 06-18477353
Email:
d.slot@tynaarlo.nl
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Vanuit de groepen:
Groep 6/7a: De week voor de voorjaarsvakantie hadden wij verschillende activiteiten in onze groep.
Op de woensdag kregen de kinderen vanuit het project ‘Kreten uit het verleden’ een
dansles. Ze gingen dansen zoals mensen dat in de Middeleeuwen deden. In onze groep
zitten echte koningen en koninginnen! Deze les krijgt een vervolg en wel op
donderdagmiddag 17 maart. Ze hebben dan geen gym. Wij gaan dan op de fiets naar de
dorpskerk in Eelde om een IPad route te volgen over het project ‘Kreten uit het verleden’.
De kinderen moeten dan om 13.10 uur klaar staan met hun fiets op het schoolplein. Verder
hadden wij op de vrijdagmiddag een gastles. Een 3-tal
vrijwilligers van het WNF kwam een circuitles geven rond
het thema ‘Oceanen en Kusten’ . In groepjes gingen ze tijdens deze les zelf
aan de slag om de natuur in de zee te ontdekken. Ze gingen zoutwater maken en
door in water met een CO2-indicator te blazen zelf verzuring zichtbaar maken. Ook
andere bedreigingen voor de natuur kwamen in spelvorm aan de orde. Bij één van
de opdrachten mochten ze zelf als echte onderzoekers allerlei strand- en zee
materiaal bestuderen met verschillende loepjes! Het was een leuke, leerzame en
gezellige middag! Zie de foto’s.
Inmiddels zijn we gestart met het project wereld. Wij werken over het land
Egypte. We gaan werken over de farao’s, mummies, goden en hiërogliefen. De
eindresultaten kunnen jullie op donderdag 17 maart zien in onze groep.
Nieuws uit groep 7b/8! De adviezen zijn gegeven en de middelbare scholen zijn gekozen,
tijd voor het volgende project! Groep 8 heeft een musical uit gekozen, Hotel te koop!

''De gedwongen verkoop van een hotel zorgt voor opschudding en hilariteit. Een geweldig
verhaal met zeer diverse personages, kortom dit belooft een knaller van een musical te
worden.'' De komende periode gaan we hier druk mee bezig, de leerlingen hebben er enorm
veel zin in. Tot slot nog een aantal foto’s van prachtige creaties die zijn gemaakt tijdens de
crea-middagen.
Groep 1 / 2 b, China op en top! Na nog maar een paar dagen werken over dit thema, zijn we al op en
top Chinees. Wat is het geweldig! Een land ver weg, 240x groter dan Nederland, maar zo veel te leren over
dit land! Tellen, eten, inwoners, bezienswaardigheden, landschap, uitvindingen, producten, muziek, er is te
veel om op te noemen! In de klas spelen we tangram, maken we Chinese figuren op de kralenplank, kleien
we rijstkommetjes, spelen we met rijst in de zandtafel en hebben we zelfs ons eigen Chinees Restaurant
‘Mensing’! Natuurlijk kan het eten met stokjes niet ontbreken in dit thema!
En ouders alvast bedankt voor jullie bijdrage aan themamateriaal, erg leuk! Graag delen we onze kennis en
knutselwerkjes met jullie, dus wees welkom op onze presentatie volgende week donderdag!
Groep 3/4a; Cultuurmenu ICO - In de week voor de voorjaarsvakantie hebben
we gewerkt met recyclebaar materiaal. Van plastic hebben we prachtige vissen
gemaakt onder leiding van kunstenares Ryan Horstmann. Zo hebben we geleerd
dat je van ‘afval’ nog prachtige dingen kunt maken. Ons kunstwerk wordt vanaf 7
april geëxposeerd in het gemeentehuis van Tynaarlo.
Landenproject – Hello everyone! De komende week zullen we ons in Engelse
sferen bevinden. We gaan leren over een nieuw land, een
andere taal en andere gewoontes. Mochten jullie thuis iets
hebben wat goed bij Engeland past, dan mogen de kinderen
dit meenemen naar school. Het gaat vast en zeker een
interessante en gezellige projectweek worden!
De Menso Altingschool is een van de scholen van ‘CONOD’

We maken de komende weken een wereldreis zoals u ook elders in deze ZendMASter heeft kunnen lezen,
hieronder een paar foto’s van de opening. Tot donderdag 17 maart bij de sluiting!?
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