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Welkom op de Menso Altingschool: na de vakantie
hebben wij weer nieuwe gezichten op school mogen
verwelkomen! Finlay, Amelie, Klaas Jan, Maaike &
Miriam (gr.1/2a) Gilles, Jayden, Evyan & Daniël
(gr.1/2b), Senn, Wiep & Jorn (gr.1/2c) Jens & Niels
. (gr.4) Eline, Femke en Tessa (gr.6b/7a) van harte
welkom op de Menso Altingschool! Wij hopen dat
jullie met jullie ouders een fijne leerzame tijd samen
met ons zullen hebben!

Startfeest
Meester Frank & Kirsten gaan trouwen!!
Start actie “Groene voetstappen”
oktober 2012 Volume VII
informatieavond start9 19.00u
Verkiezing leerlingenraad
2e ZendMASter

Alvast voor in de agenda;

Schoolfotograaf
06-10 omgekeerde 10 minutengesprekken!

Jarigen in de komende weken:
08-09
11-09
16-09
21-09
22-09

Jayden (groep
Bo (groep 1a/2a)
Julia groep 1c/2c)
Lise (groep 1b/2b)
Lieve-Raven (groep 4)

Van 12 t/m 30 september is het thema van de kringgesprekken “In beweging”
In beweging zijn is ook willen en durven veranderen, wat motiveert mensen om wel of
misschien liever niet te veranderen? Bijbelverhalen hierbij zijn: De belofte aan Abraham;
Abraham en Lot (Genesis 11 t/m 15).
Een “nieuw” schooljaar...De eerste twee schoolweken zitten er alweer bijna op. De kinderen hebben hun
plekje gevonden in de klas en kennisgemaakt met hun leerkrachten. Hopelijk zal iedereen zich snel thuis
gaan voelen. Op 20 september hopen wij u om 19.00u graag op school te ontvangen voor onze
informatieavond.
De Gouden Weken: Tijdens de eerste zes weken van het schooljaar, besteden wij veel aandacht aan
groepsvorming. Er worden veel sociaalvormende spelletjes gedaan, en de schoolafspraken worden
besproken. Iedere week bespreken wij één school afspraak. De komende twee weken bespreken we “als je
iets wilt vraag het dan” in week 4 is dit“ de school is een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker
niet. De Gouden Weken sluiten we af met het ondertekenen van het omgangsprotocol en een Bosuitje in de
week van 10 oktober. Op woensdag 14 september houden wij ons Startfeest, verdere informatie hierover
kunt u in deze ZendMASter lezen! Kortom we zijn weer begonnen en hebben er zin in! Belangrijk als
afsluiting is dat ook dit jaar natuurlijk geldt : heeft u vragen of wilt u iets overleggen? Loop gerust binnen bij
de directeur of na schooltijd bij de leerkracht, een afspraak maken kan altijd. We wensen iedereen een goed,
leerzaam en fijn schooljaar toe!
Trouwdag meester Frank en Kirsten: vrijdag 16 september gaat onze meester Frank trouwen
met zijn nu nog vriendin Kirsten! Om 11.00u zullen zij op school komen, als u de bruid en meester
bruidegom wilt zien arriveren bent u van harte uitgenodigd bij deze entree aanwezig te zijn. Na
aankomst vinden bruid en bruidegom het leuk om even alleen in de eigen klas feest te vieren.
Op 15 september en de twee weken na het trouwen zal meester Iepe lesgeven aan groep 7/8.
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Zijn uw adres, mail en telefoongegevens nog actueel!? Zoals u van ons gewend
bent, krijgt u zoveel mogelijk informatie via de e-mail en niet meer op papier. Dit gaat
sneller, is milieuvriendelijker én briefjes raken nog wel eens kwijt. Om u op tijd de juiste
informatie te kunnen geven, is het belangrijk dat we actuele gegevens hebben. Ook in geval
van nood is een juist telefoonnummer van belang. Mocht u wijzigingen (emailadres,
telefoonnummer, o.i.d.) hebben, dan kunt u dit doorgeven via cbsmensoalting@conod.nl.
Jaarbijlage en het overzicht van de margedagen: Aan de nieuwe Jaarbijlage wordt op dit moment hard
gewerkt. We hopen de komende weken deze werkzaamheden af te ronden, en de papieren versie van de
jaarbijlage aan de oudste leerlingen van de gezinnen mee te geven. Met betrekking tot de margedagen
kunnen wij helaas nog net niet het overzicht geven voor het hele jaar. Maar hierbij alvast wel de data tot en
met november: voor alle groepen hebben wij margedagen op 24/10 en 24/11, voor de groepen 1/2 komen
hier 6/10 en 4/11 bij. 6/10 is ook een margedag voor de groepen 3 & 4, op deze dag gaan de groepen 1/2c
(naar huidige lokaal groep 3) & groep 3 (naar de nieuwbouw) verhuizen van lokaal. Om zeker te weten dat
u de jaarbijlage ontvangt zullen wij u op de dag van meegeven mailen dat het boekje meegegeven wordt.
Informatieavond: Op 20 september vindt vanaf 19.00 uur de jaarlijkse
informatieavond plaats. Op deze avond krijgt u in het lokaal van uw zoon of dochter
informatie over het leerjaar waar uw kind in zit. Na afloop, rond 19.45 uur, komen we samen
op het onderwijsleerplein waar enkele algemene zaken benoemd zullen worden. Ook zullen
de M.R., O.R. en de T.M.O./B.S.O. zich voorstellen. Hierna bent u in de gelegenheid om in
andere lokalen nog even een kijkje te nemen. We hopen u allen te zien!
Ouderportaal ParnasSys: Na de 10 minuten gesprekken maken leerkrachten een kort verslag van het
gesprek. In dit verslag staat informatie vanuit de school, informatie die u als ouder/verzorger geeft en de
gemaakte afspraken worden hierin benoemd. Om u goed te informeren hebben wij besloten om deze
gespreksverslagen vanaf dit jaar beschikbaar te stellen. U kunt de gespreksverslagen voortaan vinden
onder “notities” in het ouderportaal van ParnasSys. Mocht u dringende aanvullingen of wijzigingen willen
doorgeven, dan kunt u dat binnen vier weken doorgeven aan de leerkracht. Na vier weken worden de
gespreksverslagen definitief vastgelegd.
Veilig naar huis: Voor een veilige oversteek van de Hoofdweg hebben wij op een paar dagen nog extra
brigadiers nodig! Je staat samen met een ervaren brigadier. Spreek me even aan op het schoolplein of mail
naar marijevanleeuwenmuller@gmail.com Hartelijke groet, Marije (moeder van Wouter (gr.6) & Karlijn (gr.4)
Startfeest: woensdag 14 september willen wij om 17.00u het schooljaar inluiden met
een gezellig startfeest. In de bijlage de uitnodiging voor deze activiteit! Voor het feest
zoeken wij nog een aantal ouders die een pan soep willen maken! Opgeven hiervoor kan bij
Corine, Marjolein, Marielle (o.r) of bij meester David & juf Margeet!
Fietsen goed gestald: We gaan de fietsenstalling vanaf maandag 12 september anders
inrichten! Omdat het aantal kinderen dat op de fiets naar school gaat groter lijkt te worden
gaan we een bovenbouw en onderbouw gedeelte in de fietsenstalling maken. De onderbouw
(groep 1-4) fietsen worden het dichts bij het Vossenhol geplaatst. Meester Jan gaat voor de
duidelijkheid hiervoor ook bordjes ophangen.
Leerlingenraad: Op “prinsjesdag”, de 3e dinsdag in september, houden wij op de Menso
Altingschool verkiezingen voor de leerlingenraad. De groepen 5 tot en met 8 kiezen uit hun klas
een jongen en meisje voor de leerlingenraad. In de volgende ZendMASter hopen wij de nieuwe
Leerlingenraad te kunnen voorstellen.
De Menso Altingschool is een van de scholen van ‘CONOD’

Mobiliteitsweek:
Als school doen wij met alle groepen van 16 t/m 23 september
mee aan het project ‘Groene Voetstappen’. Groene
Voetstappen is een landelijke bewustwordingsactie waar ieder
jaar tienduizenden kinderen aan meedoen. Gedurende één
week komen de kinderen zoveel mogelijk lopend, met de fiets, steppend,
skatend of met het openbaar vervoer naar school en verdienen daarmee
Groene Voetstapstickers. Tijdens de actieweek besteden de leerkrachten
aandacht aan onderwerpen als klimaatverandering, duurzame mobiliteit,
energie en verkeersveiligheid met behulp van het aangeboden lesmateriaal.
Voor elke heen en/of terugreis in die week, die door de leerlingen/leerkrachten te voet of per
fiets wordt afgelegd, plakken leerlingen een Groene voetstapsticker op de groepsposter. De
bedoeling is dat wij met onze school zoveel mogelijk ‘Groene Voetstappen’ verzamelen, zodat
we een bijdrage leveren aan de landelijke en internationale Groene Voetstappenactie!
Naast de Groene Voetstappen kunnen de kinderen ook Gouden Voetstappen verdienen. Dan
gaat het om extra activiteiten die de kinderen zelf of met de klas kunnen uitvoeren:
 bespaar water en energie door korter douchen;
 eet minder vlees;
 etc

Waarom liever niet met de auto?

Auto’s stoten o.a. broeikasgassen uit, zoals CO2, die de aarde opwarmen, waardoor het klimaat
verandert. Een warmer klimaat klinkt misschien lekker, maar heeft zoals bekend grote gevolgen.
Door voor korte ritten de fiets te pakken of lopend te gaan zet flink zoden aan de dijk: maar
liefst meer dan de helft van alle autoritten is korter dan 7,5 km enkele reis. Deze ritjes zijn extra vervuilend.
Het is lonend voor het milieu en de gezondheid om korte ritten vaker lopend, of met de fiets af te leggen.
Ook is het voor kinderen gezond om zoveel mogelijk te bewegen. Het lopen en fietsen naar en van school
kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren!

Groene Voetstappen

Voor het slagen van deze ‘Groene Voetstappenactie’ hebben we uw hulp als ouders ook nodig.
We willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind in ieder geval tussen 19-23 september.
zoveel mogelijk lopend of fietsend (of steppend of skatend) naar school kan gaan. We gaan
natuurlijk niemand buiten sluiten, dus als dit voor uw kind niet lukt, kunnen zij ook (of extra)
groene-, of gouden voetstappen verdienen door acties te ondernemen die milieusparend zijn! In overleg
met de leerkracht zullen hiervoor ook voetstappen opgeplakt kunnen worden!
Verder vragen we u ook de rest van het jaar zoveel mogelijk lopend en fietsend naar school te komen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijk groet,
Namens het team van C.B.S. Menso Alting
Menno Luiks
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Geachte ouders/ verzorgers,
Vanaf augustus 2014 is het logopedisch onderzoek op de scholen door bezuinigingen bij de
gemeente weggevallen. CONOD hecht echter veel waarde aan de logopedische screening. In
het kader van deze preventieve zorg, is mij gevraagd om de CONOD scholen ondersteuning te bieden bij
het signaleren van logopedische problematiek. Hierdoor kan deze problematiek eerder opgespoord en
behandeld kan worden. De signalering zal d.m.v. een screeningsinstrument plaats gaan vinden.
Mijn naam is Agnes van Woudenberg. Sinds augustus 2014 ben ik in dienst bij CONOD. Mijn
werkzaamheden bestaan uit het bieden van ambulante begeleiding aan de kinderen die een ‘rugzak cluster
4’ hebben gehad. Daarnaast heb ik zitting in het ZAT (zorgadviesteam) en het IT (interventieteam).
In 1997 ben is afgestudeerd als logopedist. Na mijn werkzaamheden als logopedist, waarbij ik binnen
diverse disciplines werkzaam ben geweest, ben ik in dienst gekomen als ambulant begeleider bij RENN4.
Bij deze werkgever heb ik mij gespecialiseerd in het gedrag van kinderen. Naast diverse trainingen in
oplossingsgerichte gespreksvoering, heb ik eind juni 2014 de opleiding tot Kindercoach afgerond en ben ik
daarnaast KIES- coach (Kinderen In Echtscheiding Situatie).
Binnenkort komt wellicht uw kind in aanmerking voor deze screening , die bij alle kinderen van 4 jaar en 9
maanden tot 5 jaar en 9 maanden wordt afgenomen. Kinderen die buiten deze leeftijdscategorie vallen,
kunnen echter wel op verzoek gescreend worden. Dit verzoek kan zowel door de ouders als door de
leerkracht worden gedaan. In het laatste geval wordt dit uiteraard eerst met de ouders besproken.
Tijdens deze screening zal er gelet worden op:
- Adem, Stemgebruik, Auditieve vaardigheden, Mondgedrag (mondademen, duim-en/of vingerzuigen,
verkeerd slikken), Uitspraakvaardigheid, Luistervaardigheid, Vloeiendheid van het spreken,
Taalbegrip, Taalgebruik.
Voor deze screening is het van belang, dat gebruik kan worden gemaakt van gegevens, die door de
leerkracht zijn verzameld op een schoolvragenlijst, alsmede van de gegevens op een oudervragenlijst. De
desbetreffende vragenlijst ontvangt u van de leerkracht. De data waarop de screening plaatsvindt, zal
eveneens kenbaar gemaakt worden door de leerkracht.
Na afloop van de screening wordt een nabespreking gehouden met de leerkracht en/of intern begeleider
om voor de school belangrijke gegevens door te nemen. Indien gewenst, worden de ouders persoonlijk
uitgenodigd voor een uitgebreider gesprek op school dat tezamen met de intern begeleider en met mij
plaats zal vinden.
Vanzelfsprekend ontvangen de ouders/verzorgers schriftelijk bericht over het resultaat en mogelijke
verdere actie.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de gang van zaken rondom deze preventieve
zorg. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.
Met vriendelijke groet,
Agnes van Woudenberg, Ambulant begeleider CONOD
06- 33 16 5000 / a.vanwoudenberg@conod.nl
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Regelmatig schrijven de leerkrachten informatie over de belevenissen in de diverse groepen, ditmaal ook
een voorstelrondje van onze nieuwe leerkrachten.
Hallo allemaal,in dit stukje stel ik me graag even voor! Mijn naam is Leonie de Lange-Steneker, ik ben 30
jaar en sinds 1 juli 2016 getrouwd met Pieter. In 2009 heb ik de Pabo afgerond en ben ik
gaan werken in het basisonderwijs. Ik heb zeven jaar gewerkt op een school in Vaassen.
Door mijn verhuizing naar Rolde ben ik ook op zoek gegaan naar een nieuwe baan. Dit
schooljaar zal ik op de MAS werkzaam zijn in groep 1/2a (op woensdag en vrijdag) en in
groep 1/2c (op maandag en dinsdag). Het is heel spannend: een nieuwe werkomgeving,
nieuwe leerlingen en nieuwe ouders leren kennen! Daarentegen is het voor mij ook een
leuke uitdaging en tot nu toe heb ik het al erg naar mijn zin! Nieuwsgierig geworden naar
wie er bij deze foto en dit verhaaltje hoort, loop dan gerust een keer binnen.
De deur staat altijd open!
Dag allemaal, via deze weg wil ik me ook even aan u voorstellen. Ik ben Jenneke Leefsma en zal op
donderdag en vrijdag les gaan geven aan groep 3. Ik woon samen met mijn man, twee
kinderen (David en Esther) en twee katten in Zuidlaren. Ik ben een oude bekende op de
MAS. In 2012, 2013 en 2014 heb ik stage gelopen in diverse groepen en na de
zomervakantie van 2013 heb ik mijn LIO-stage gelopen in destijds groep 5 (nu groep 8).
Leuk om deze kinderen weer terug te zien!! Na mijn LIO-stage en het behalen van mijn
PABO-diploma heb ik nog een half jaar als onderwijsassistent gewerkt op de MAS.
Vervolgens op diverse scholen van Conod invalwerk gedaan en vorig jaar heb ik gewerkt op
de Rietzanger in groep 6. Ik vind het ontzettend leuk om weer terug te zijn op de MAS en
zal er met de kinderen van groep 3 proberen een fantastisch jaar van te maken.
In groep 7/8 ben ik naast Frank Folkertsma een nieuw gezicht op school. Mijn naam is
Esther Hamersma en sinds 23 jaar leerkracht in het basisonderwijs.
Na 10 jaar in het buitenland gewoond, gestudeerd en gewerkt te hebben (o.a. International
School en Dutch Schools Abroad), woon ik sinds 2004 in Zuidlaren. Sindsdien ben ik
bijgeschoold in de leerlingzorg (gedrags- en leerproblematieken) en dit jaar volg ik de
opleiding 'Nederlands als Tweede Taal'. Deze opleiding geeft mij de kennis om niet
Nederlandstaligen Nederlands te leren. Ik ben blij met mijn aanstelling op de Menso
Altingschool in groep 7/8 en ik hoop een constructieve bijdrage te mogen leveren aan deze
gezellige school met dito team!
Groepsnieuws uit groep 1/2b; Wat zijn we aan het genieten van
de eerste schoolweken! Samen, zon, spelen en werken. Elkaar leren
kennen, samen de routines bespreken en samen zijn!
De samenstelling van onze groep is iets veranderd. Er zijn een aantal
kinderen naar groep 3 gegaan, of naar een andere kleutergroep en we
hebben een aantal nieuwe kinderen verwelkomd. We zijn samen aan
het experimenteren geweest met M&M’s, waarbij we een patroon
hebben gelegd op een bord en daarna vanuit het midden met kokend
water hebben overgoten. Het proces en het resultaat is de moeite
waard. Ook leuk om thuis eens te proberen. Ook zijn we aan het leren
om te werken op de IPad en hebben we kennis gemaakt met onze ‘schoolrobot’, de Bee-Bot. De start was
goed, de dagen zijn fijn en samen proberen we de schooldagen gelukkig te zijn!
De Menso Altingschool is een van de scholen van ‘CONOD’

Groep 1/2c; In groep 1/2c hebben we een goede start van het nieuwe schooljaar gemaakt. Deze week
zijn we al druk bezig geweest met de verjaardagskalender voor in de klas.
We doen nu veel kennismakingsspelletjes om aan elkaar te wennen. Zo
moesten we bij juf Leonie een keer alle schoenen uit doen. De 2 kinderen
die de klas even uit waren, moesten raden van wie al deze schoenen waren!
Dit vonden we erg leuk!
Hier zitten we in de kring met spanning te wachten op meester Menno. We
hebben hem verrast voor zijn 50e
verjaardag!! We hadden ook een
discofeestje op het schoolplein en kregen ook nog een lekkere
traktatie.

Afgelopen week hebben we ook al
een gastles gehad. We mochten
hierbij zelf muziek maken. Dit
vonden we erg leuk!

Beste allemaal, wat een mooie surprise was het toen ik op mijn verjaardag in
een versierde school met verklede leerlingen kwam met allemaal dezelfde
cijfers op de wangen!
En wat knap dat jullie het zo geheim hebben weten te houden!

Ik vond het een geweldig feest,
en wil iedereen hier graag enorm voor bedanken!
Meester Menno
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