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22-04 Koningsspelen
27-04; Koningsdag alle leerlingen zijn vrij
30/4 – 8/5; meivakantie
9 oktober 2012 Volume VII
05-05 ; Hemelvaart & Bevrijdingsdag
08-05 ; Moederdag
12-05 ; nieuwe ZendMASter

Welkom op de Menso Altingschool:

. Wij heten Gunnar (groep 1c), Merlijn
(groep 1b) en Naud (groep 1c) samen
met hun ouders van harte welkom op
school. Wij hopen dat jullie een fijne en
leerzame tijd samen met ons zullen
hebben!

26-04 Jikke groep 7a
28-04 Gunnar
Stijn groep 8
29-04 Gilles groep 1c
30-04 Karlijn groep 3
02-05 Merlijn

03-05
05-05
06-05
07-05
09-05
11-05

Nore groep 2b
Paul groep 6
Berge groep 2b
Allica groep 6
Naud
Stene groep 4b

21april tot en met 20 mei: Neem de tijd! Je kunt je tijd nuttig besteden of soms juist
verdoen, soms zijn mensen wel eens aan het tijd rekken of willen eigenlijk juist verhaasten;
het is belangrijk om tijd te nemen om te werken, maar ook even lekker te “lummelen” of
feesten en ontspannen is natuurlijk ook belangrijk. (onder andere het pinksterfeest).
Bijbelverhalen die hierbij verteld worden zijn : Maria en Martha (Lucas 10, 38-42); De zaaier
(Matteüs 13, 24-30); De parel (Matteüs 13, 45-46); De broden en vissen (Matteüs 14, 15-21).
Einde “Schoolgruiten”: Vanaf 25 april is de periode van schoolfruit op school afgelopen en zullen we
weer zelf onze “pauzehap” moeten meenemen op woensdag, donderdag en vrijdag. Het initiatief wordt
volgend jaar vervolgd maar het is natuurlijk de vraag of wij dan weer het geluk hebben om als school
uitgekozen te worden. Het blijft altijd goed voor de leerlingen om een gezonde pauzehap mee naar school
te nemen, en dit willen wij dan ook van harte ondersteunen.!
Zwangerschapsverlof juf Ilja; aan alle kinderen van groep 4b/5 en hun ouders, Op vrijdag 29 april ben
ik voor het laatst op school voordat mijn zwangerschapsverlof ingaat. Ik wil er graag een feestelijke dag van
maken, samen met de kinderen. De kinderen mogen daarom verkleed op school komen (als ze dat willen)
en hoeven geen fruittas mee te nemen. Net als anders gaan de kinderen van groep 4 alleen ’s ochtends
naar school en is groep 5 er ’s middags ook nog. Ik hoop op een gezellige dag! Groeten van juf Ilja.
Ook alle ouders kunnen deze vrijdag natuurlijk nog even bij Ilja langskomen om de hand te schudden.
Wij wensen juf Ilja een goed verlof toe en houden natuurlijk contact!
Koningsspelen: Vrijdag 22 april zullen ook wij weer deelnemen aan de Koningsspelen! De groepen 1-5
zullen om 8.30uur beginnen met een gezamenlijk ontbijt en daarna rondom de school actief gaan sporten
en spelen. De groepen 6-8 verzamelen om 8.15 uur bij het openluchtzwembad en hebben zelf al thuis
gegeten. Ook is het voor de groepen 6-8 raadzaam om wat eten en drinken mee te nemen! Voor verdere
informatie verwijzen wij graag naar de Koningsspelen mail die u afgelopen dinsdag ontvangen hebt. Oranje
kleding is bij beiden groepen van harte welkom!
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Gordelcontrole; Er is de afgelopen weken door medewerkers van VVN een gordelcontrole
gehouden bij school. Er zijn 22 auto’s gecontroleerd. Daarbij werd door 4 volwassenen geen gordel
gedragen. Van de 30 kinderen hadden 25 kinderen een gordel om. De medewerkers hebben de
ouders gewezen op het belang van het dragen van een gordel. Binnenkort zal er nog eens gecontroleerd
worden. In de groepen is ook voorlichting gegeven over het belang van gordels dragen in de auto.
Verkeersstromen rondom school; wilt u, als u de leerlingen met de auto naar school brengt, dit via de
Brinkhovenlaan doen zoals ons verkeersplan (zie website) aangeeft. Verder het verzoek om de auto’s niet
op de opritten van de woningen te zetten, anders kunnen onze buren niet op tijd van huis.

Nieuws van het Luizen opsporingsteam (LOT): We kunnen u melden dat de afgelopen luizencontrole
geen meldingen heeft opgeleverd! Het blijft natuurlijk altijd belangrijk om uw zoon/dochter regelmatig te
blijven screenen omdat het altijd kan gebeuren dat er toch weer nieuwe luizen tevoorschijn komen.

Studiereis Canada; twee weken geleden heb ik met de collegadirecteuren van CONOD en andere directeuren uit Nederland, veel
basisscholen bezocht in het district Ontario (Canada). Het bijzondere
aan het onderwijs daar is dat er bijna geen scholen voor speciaal
onderwijs meer bestaan, waardoor alle leerlingen naar dezelfde
school gaan en bij hun leeftijdsgenoten en dus ook buurtgenoten in
de klas zitten. Het was bijzonder boeiend om te zien hoe leerkrachten
vorm gaven aan het onderwijs en met hen te bespreken tegen welke
knelpunten ze aanlopen. Ook hebben wij van het ministerie daar
gehoord hoe en waarom zij dit traject ingezet hebben. In de
gesprekken met de schoolboards waren interessant om te horen
hoe dit concreet vorm gegeven werd.. Maar het mooiste was
natuurlijk ook om te kunnen kijken in de groepen, te spreken met
de leerkrachten, IB-ers, directeuren, ouders en leerlingen. Door
zo’n reis waardeer je bepaalde aspecten van het Nederlandse
onderwijs nog meer, maar doe je ook zeker inspiratie en ideeën
op om ons onderwijs naar een nog hoger kwaliteitsniveau te
tillen. Van de collega’s en leerlingen heb ik in deze week ook
regelmatig berichten gekregen met soms bijzondere foto’s.. Tja
Trefwoord gaf het al aan: “zonder leider verder gaan..”

Van het Timmerdorp Eelde hebben wij de uitnodiging gekregen voor de kinderen van
groep 3 tot en met 8 om mee te doen aan “het Timmerdorp”. Dit is een 3 daags
evenement in de eerste week van de zomervakantie waarbij alles draait om hutten bouwen
en buiten zijn. Het vindt plaats naast de bloemenveiling, tegenover het vliegveld. Je kunt
hierover lezen in de brief die als bijlage bij deze ZendMASter zit.
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Vanuit de groepen:
Groepsnieuws uit groep 1 / 2 b
De lente is begonnen en deze hebben we in onze klas gehaald.
Ook genieten we steeds meer van de zon tijdens het buitenspelen.
Inmiddels zijn we gestart met het werken over ‘familie’. We hebben besproken wat er allemaal bij familie
hoort en in de klas bouwen de kinderen een familiehuis in de bouwhoek.
Ook fotograferen de kinderen van groep 2, momenten van tijd in de poppenhoek. Er worden om vijf uur ’s
middags pannenkoeken gebakken en om zes uur ’s avonds wordt er keurig aan tafel gegeten.
En zelf ’s nachts werden er foto’s gemaakt van slapende kinderen, in pyjama, in het bedje in de
poppenhoek.
Minder zonnig nieuws is dat Assyria deze week verteld heeft dat zij en haar familie gaan verhuizen naar
Oldenzaal. Ze zal waarschijnlijk nog voor de zomervakantie gaan verhuizen.
Wel hebben we er weer een nieuw ‘familielid’ bij, Jelle Bruinsma, is recentelijk bij ons in de klas gekomen.
Naast onze eigen familie besteden we ook aandacht aan onze Koninklijke familie, dit ter voorbereiding voor
de koningsspelen van a.s. vrijdag en de Koningsdag van volgende week.
En natuurlijk vergeten we niet iets moois te knutselen voor een van de belangrijkste familieleden….onze
moeder! Ssssttt!!

Uitslag verkeersexamen groep 7 bekend!
Wij kunnen u melden dat alle leerlingen zijn geslaagd voor hun
theoretisch en praktisch verkeersexamen, van harte gefeliciteerd
allen, super gedaan!
Ook willen wij via deze weg Simone (moeder van Eva) en meneer
Jan bedanken voor hun inzet bij het praktisch verkeersexamen.

Betaling schoolkamp
Het zal u niet verbazen, maar ook de leuke uitjes kosten geld!
De kosten voor dit kamp bedragen € 65 per kind.
Wilt u dit bedrag zo spoedig mogelijk overmaken naar:
Bankrekeningnummer: NL22RABO 0126886717
ten name van: CONOD, Menso Altingschool
onder vermelding van: naam leerling, kamp 2015-2016
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Iedere dinsdagmiddag ruikt het erg lekker in onze school, dankzij alle leerlingen samen met onze
Kook-juf Jos en kook-Opa Fred! Alle leerlingen komen natuurlijk aan de beurt in de Kinderkeuken!
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