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Welkom op de Menso Altingschool!
Wij heten Tos (groep 1c) en Siem (groep 1b) van
harte welkom bij ons op school! We hopen dat
jullie een fijne en goede tijd zullen hebben bij ons
op school.
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Van 13 juni tot en met 1 juli is het thema: Jona, wie ben je? We spreken in
deze weken over de vraag: Wie ben je en wat is je identiteit? Ken je jezelf en
een hierbij horende vraag is accepteer je jezelf en anderen? Kun je jezelf tot de
orde roepen en/of kunnen anderen dat? Het Bijbelverhaal hierbij gaat over Jona.

Klaar…..over! Om te zorgen dat alle leerlingen veilig op school kunnen komen hebben wij
voor het volgende schooljaar nog een aantal ouders nodig om hierbij te helpen. Wij hebben al
15 vaste vrijwilligers, maar zijn nog op zoek naar 6 vaste brigadiers! Concreet zoeken wij ouders
die één keer per week, 15 minuten als verkeersbrigadier willen helpen bij het veilig oversteken!

Nieuwbouw; Tijdens de “ver-nieuwbouw” van de MAS vorig jaar zagen wij al aankomen dat we te groot
werden voor het huidige gebouw. Dit jaar hebben we daardoor onder andere met één kleutergroep in het
speellokaal gezeten, dit was nodig omdat wij toen nog geen nieuwe lokalen mochten aanbouwen. Inmiddels
hebben wij toestemming gekregen om twee extra lokalen te bouwen, zodat de kleuters weer kunnen spelen
en gymnastiekles kunnen krijgen in het speellokaal en wij met acht groepen kunnen starten. De lokalen
worden aan de school vast gebouwd. Wij gaan u natuurlijk op de hoogte houden van de concrete acties, die
door de procedures niet eerder gestart konden worden. De aannemer is via openbare aanbesteding gekozen,
en de voorbereidende vergaderingen zijn inmiddels geweest.
De planning is dat na de zomervakantie de bouw klaar is, of in ieder geval één lokaal helemaal “les klaar” is.
Op het moment dat wij weten wanneer er gestart wordt, zullen wij u dit natuurlijk melden.
In de komende ZendMASters gaan wij u ook op de hoogte houden, en willen wij ook alvast een tekening van
de nieuwbouw laten zien. Het wordt vervolgd!
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4 Mijl Groningen; Op zondag 9 oktober is het weer zover: de 4 Mijl van Groningen!
Speciaal voor de jeugd wordt er een jeugdloop georganiseerd en wij mogen daar als school ook weer aan
meedoen. We hebben 23 kaarten gereserveerd, dus we hopen op veel aanmeldingen.
De loop is bedoeld voor kinderen uit groep 5 t/m 8. In de weken voorafgaand aan de loop wordt er door 1
of 2 ouders training gegeven. Als je het leuk vindt, mag je daar aan meedoen.
Deelname aan de 4 mijl kost €10,00. Hiervoor krijg je je startnummer, een chip (die de looptijd registreert)
én….. de felbegeerde herinneringsmedaille.
Wil je meelopen, dan kan je je opgeven via het inschrijfformulier dat in de klassen uitgedeeld
wordt.
Lever het strookje van het inschrijfformulier samen met de € 10,00 inschrijfgeld in bij de meester of juf van
je kind. Bij teveel deelnemers kijken we naar de volgorde van opgave. Wees er dus snel bij.

De meesters en juffen gaan als 10% van alle leerlingen meelopen proberen met 20% van de leerkrachten
mee te lopen!
Opgeven kan tot en met 24 juni.
Mocht je vragen hebben, dan mag je altijd bellen met Corine Hartlief

(050-3121580).

Computers te koop: In de klassen zijn de afgeschreven computers verwijderd, maar deze zijn eigenlijk nog
te goed om helemaal af te voeren. Vandaar dat wij ze willen verkopen aan
belangstellenden. De technische gegevens zijn;

Computers van 2008 & 2009
Werkgeheugen 2gb Ram/ videokaart Nvidia geforce 8500GT / of 7300 GT
32 bitsbesturingssysteem met Windows 7 internet via kabel mogelijk
(info met dank aan onze groep 8 ICT-ers! )

De computers zullen voor €30,- als complete set verkocht worden
(computerkast, beeldscherm, toetsenbord en muis.)
Als u belangstelling hebt kunt u mailen
naar meester Frank (f.folkersma@conod.nl),
aan de hand van het aantal verzoeken zullen wij kijken op welke termijn de
computers schoon opgeleverd kunnen worden.

Schoolreizen: de komende weken gaan de groepen1/2 en 3-6 op schoolreis! Informatie over vertrektijd en
wat meegenomen moet worden zult u van de eigen leerkrachten horen. Wij wensen de leerlingen en
begeleiders alvast veel plezier toe!
Schoonmaakavond: alvast voor in de agenda; op 7 juli houden wij onze schoonmaakavond! Wij hopen dat
er weer een ruim aantal ouders aanwezig zullen zijn op deze avond om samen met ons kasten en materialen
schoon te maken! Wij zorgen voor de koffie & thee en natuurlijk koekjes! Ook graag tot dan!
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Vanuit de groepen:
Plusgroep: De kinderen van de plusgroep werken over het zonnestelsel en maakten deze week een uitlegfilmpje voor kinderen in de onderbouw. Ze gebruikten hiervoor een 'stop motion' programma op de iPad. In
hun fimpjes maken ze duidelijk hoe de aarde om de zon heen draait en hoe de maan weer om de aarde
draait en in welk tempo. Wij kunnen hier geen filmpjes laten zien, maar op onze website kunt u een voorbeeld
zien. http://cbs-mensoalting.nl/paterswolde/nieuws/3-619-uitlegfilmpje_van_plusgroep

Groep 4b/5; De afgelopen tijd hebben we 2 nieuwe leerlingen mogen begroeten. Loay in groep 5 en Taim
in groep 4b. De kinderen hebben deze leerlingen, die oorspronkelijk uit Syrië komen, heel lief ontvangen.
Om het voor hen wat gemakkelijker te maken hebben we met elkaar afgesproken dat we ten eerste heel
duidelijk praten en ten tweede praten we 1 voor 1, zodat ze alles goed kunnen verstaan. Het gaat al heel
goed zo met elkaar. We wensen Loay en Taim een hele fijne tijd bij ons op de MAS .

Groep 3/4a; Kunst in school bij groep 3/4a
Kunst is wat eigenlijk abstract is. Kinderen noemen dat vaak kunst!
We hebben gewerkt met behangerslijm en vloeipapier. De kinderen hebben ervaren dat je op deze manier
met papier kunt mengen. We mochten lekker veel lijm gebruiken zodat het mengeffect nog groter werd.
We hebben de achtergrond laten drogen en toen konden we met zwart papier en met aluminiumfolie erop
werken.
Sommige kinderen hebben abstract gewerkt anderen figuratief. Hier hebben we met elkaar over gepraat,
wie ziet wat in een abstract werkje? De een zag een boom de ander voederbakje voor vogels en weer een
ander een poort. Wat ziet u in de kunstwerken? (voor de foto’s zie MAS in actie)
Groep 7/8; Betaling schoolkamp
We hebben al veel betalingen binnen, geweldig!
Indien u nog niet de kampbijdrage heeft overgemaakt, vragen wij u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk
te doen:
De kosten voor dit kamp bedragen € 65 per kind.
Bankrekeningnummer: NL22RABO 0126886717
ten name van: Conod, Menso Altingschool o.v.: naam leerling, kamp 2015-2016

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

De Opa en Oma middag was een gezellige activiteit waarbij vele grootouders met plezier en soms verbazing
hebben ontdekt hoe onze leerlingen nu leren. Ook de verhalen van hoe er vroeger geleerd werd was erg leuk.

Kunst uit groep 3/4a, zie ook vanuit de groepen.

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

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

