Laatste nieuws:
Juf Yvonne Lappöhn
heeft een dochter!!
Jade Marie is
geboren op
20 september!
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Agenda voor de komende weken:
23-09
27-09

Jarigen in de komende weken:
22-09 Lieve-Raven (groep 4)
24-09 Jesse (groep 7b)
Iryna (groep 5)
25-09 Frank (groep 5)
30-09 Aleksey groep 2a
03-10 Ruben groep 7a
Roos groep 6b

28-09
29-09
03-10
04-10
04-10
04-10
05-10
06-10

Einde Mobiliteitsweek
Schoolfotograaf
9 oktober 2012 Volume VII
1e Klankbordgroep vergadering
Start Kinderpostzegelactie
Kwaliteitskring leerkrachten
Leerlingenraad
Dierendag
Sport & Spelbus op het MAS-schoolplein
omgekeerde 10 minutengesprekken deel 1
Start Kinderboekenweek
8.30u – 9.00u Koffieochtend
Juffenfeest groepen 1/2
omgekeerde 10 minutengesprekken deel 2

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).
Tijdens de Gouden Weken staan we stil bij de regels:”De school is een wandelgebied
buiten hoeft dat lekker niet.” En “Laten we het samen netjes houden”.
Kinderboekenweek “voor altijd jong”. Van 5 oktober t/m 13 oktober vindt weer de landelijke
Kinderboekenweek plaats. Natuurlijk doet de Menso Altingschool hier ook aan mee. Opa’s en oma’s staan
centraal tijdens deze week en het motto is voor “ altijd jong”. Op woensdag 5 oktober starten we de
Kinderboekenweek, alle kinderen mogen deze dag als Opa & Oma verkleed komen!

Wij zijn op zoek naar opa’s en oma’s die het leuk vinden om voor te lezen aan onze kinderen op
donderdag 13 oktober tussen 10.30 uur en 11.30 uur op een bijzondere locatie.
Wij zorgen voor het verhaal en bouwen een leuk spelevenement in. Nieuwsgierig en enthousiast? Meld u
dan snel aan op de formulieren die naast de schoollokalen hangen of via de mail t.hunnersen@conod.nl.
Wij lichten u dan in over deze gezellige activiteit.
Voor vragen kunt u terecht bij de Kinderboekenweekcommissie ; Titia Hunnersen, leerkracht groep
1/2b(t.hunnersen@conod.nl) en Yvonne Smit, leerkracht groep 5 y.smit@conod.nl.
“omgekeerde 10 minutengesprekken. ” Op 4 & 6 oktober houden wij onze oudergesprekken. Doel van
deze gesprekken is voor de leerkracht om de leerlingen beter te leren kennen door uw informatie. Natuurlijk
zijn alle leerlingen overgedragen door de vorige leerkracht maar uw visie als ouders vinden wij ook erg
belangrijk. Daarom vragen we u als ouders te vertellen over uw kind. Nadere informatie volgt binnenkort.
Koffieochtenden; Iedere eerste woensdag van de even maanden willen wij, als het geen vakantie is
natuurlijk een koffieochtend houden voor ouders. Het idee is net als vorig jaar om in een
ontspannen sfeer een kopje koffie/thee te dringen met glas ranja voor de nog niet schoolgaanden
natuurlijk. Op deze ochtenden zullen Magdaleen & Menno namens de school aanwezig zijn.
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Informatieboekje; Vandaag krijgen alle oudste leerlingen het informatieboekje mee naar huis. Hierin
natuurlijk de adressenlijsten en de jaarplanning mét nogmaals alle margedagen, vakanties en bijzondere
activiteiten voor zover nú bij ons bekend. Natuurlijk kan hier nog iets bijkomen maar daarvoor verwijzen wij
u natuurlijk naar deze nieuwsbrief. Op onze informatiekaart was de voorjaarsvakantie wel erg lang geworden,
dit moet natuurlijk 18-26 februari worden. Als er tussentijds wijzigingen zijn met betrekking tot uw adres of
telefoonnummers horen wij dat graag zo spoedig mogelijk zodat wij de administratie op orde kunnen houden.
Leerlingenraad; Op Prinsjesdag hebben wij weer de verkiezingen voor de leerlingenraad gehouden. Ezra,
Lisanne, Ruben, Dominique, Frank & Emma zullen dit jaar de leerlingengraad vormen. De vergaderingen
worden onder schooltijd gehouden. Natuurlijk zullen de ideeën uit de ideeënbus weer besproken worden
maar ook over onderwerpen vanuit de school zullen we vragen om mee te denken.
Schoolfotograaf : Op dinsdag 27 september komt de Schoolfotograaf onze school bezoeken. Er is
vanaf 8.00 uur gelegenheid voor het maken van een foto van de broertjes en zusjes die nog niet op
school zitten. Er zijn 2 fotografen aanwezig zodat alles zo vlot mogelijk kan verlopen. Er worden
groepsfoto’s, broertjes en zusjes en individuele foto’s gemaakt. U ontvangt een paar weken na het
fotograferen een persoonlijk wachtwoord met code waarmee u via internet de schoolfoto's van uw kind
kunt bestellen. Bewaart u deze code goed! Wellicht is het verstandig om hier een foto van te maken, zodat
de inlogcode en wachtwoord bewaard blijven als de inlogflyer onverhoopt kwijt is geraakt. Wanneer u de
schoolfoto’s bestelt, krijgt u bij een voordeelset van de individuele foto de klassenfoto gratis!
Wecycle; De Menso Altingschool heeft zich aangesloten bij Wecycle als partner om kinderen bewust te
maken dat kleine elektrische apparaten gerecycled kunnen worden.
Recycling is belangrijk; Door te recyclen wordt de afvalberg kleiner en worden
materialen teruggewonnen en hergebruikt. Dit scheelt in de grondstofwinning.
Inzamelactie 2016;Door mee te doen aan de landelijke inzamelactie brengen we de
theorie ook in de praktijk. Deze inzamelactie loopt van september t/m 10 november 2016.
Om de actie tot een succes te maken, vragen wij u met uw kind in huis rond te kijken of
er apparaten voor deze actie in aanmerking komen. Het gaat om kleine, niet meer gebruikte of kapotte
elektrische apparaten met een stekker of batterij. Ze moeten in een boodschappentas passen en mogen
niet gevaarlijk zijn. De apparaten moeten leeg zijn (geen batterijen, stofzakken, frituurvet, etc.) en alle
onderdelen moeten er nog aan zitten. U vindt op de site (wecycle.nl/scholen) een lijst met toegestane
apparaten. Lever de apparaten in op school. Er staan Wecycle-inzamelbakken bij de hoofdingang én op het
Onderwijsleerplein klaar waar u ze in kunt doen! Wij hopen op veel afgedankt klein materiaal!
Zpannend Zernike; Het weekend van 1-2 oktober staat in het teken van wetenschap en techniek. Onder
de noemer 'Zpannend Zernike' is er op deze dagen van alles te beleven in Groningen. Op zaterdag in de
binnenstad van Groningen, op zondag op de Zernike Campus. Zelf proefjes doen, in een virtuele wereld
zwemmen met dolfijnen, er zijn demonstraties, je kunt praten met echte wetenschappers, ontdekken en
naar boeiende verhalen luisteren. Toegang is overal gratis. Maak kennis met de fascinerende wereld van
natuurwetenschappen, techniek en energie. Het totale programma vindt u op de website:
www.zpannendzernike.nl. We hopen veel kinderen te mogen begroeten bij Zpannend Zernike: even
backstage in de wereld van wetenschap en techniek!
The Big Draw Eelde; Voor de tweede keer organiseert Museum De Buitenplaats, in samenwerking met
particulieren, ondernemers, scholen en andere publieke organisaties, The Big Draw Eelde. Dit
tekenevenement vindt plaats van 8 t/m 23 oktober. Er zijn activiteiten voor kinderen, volwassenen en
gezinnen. Alle activiteiten zijn gratis. The Big Draw Eelde heeft geen commercieel belang.
De Menso Altingschool doet ook weer mee aan dit creatieve evenement! Dit jaar willen wij een Big
tekenboom in onze “voortuin” plaatsen. Verdere informatie kunt u lezen in de volgende ZendMASter.
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Hierbij een hele korte samenvatting van de afgelopen twee bijzondere weken, mét de trouwerij van onze
meester Frank, een zeer gezellig startfeest met vossenjacht en lekkere soep, en voor de bovenbouw een
mountainbikeclinic… En ja het `gewone` programma is weer begonnen dus ook de Kinderkeuken!
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