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Agenda voor de komende weken:

11-11 Sint Maarten
15-11 & 22-11 Crea-workshop deel 2 & 3
16-11 Fietsencontrole vanaf groep 3!
21-11 Leerlingenraad
24-11 nieuwe ZendMASter komt uit
Alvast voor in de agenda:
29-11 presentatie van de workshops.

Jarigen in de komende weken:
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Anna gr.3 &
Klaas-Jan
Lisa
Tim & László
Limke
Steven

Femke gr. 3
gr. 1a/2a
gr. 1a/2a
gr. 7b/8
gr. 4
gr. 7b/8

van 14 november tot en met 2 december is Verbinden het thema tijdens de
kringgesprekken. Wat bindt ons als mensen en wat geeft een groep het “wij-gevoel”,
maar ook wat maakt dat mensen zich juist niet thuis voelen bij een bepaalde groep?
Gesprekken over Broederschap en verdeeldheid, tegenpolen en bruggenbouwen en
wat is er nodig om een bruggenbouwer te worden. De Bijbelverhalen gaan over Jozef
en komen uit Genesis; Jozef en zijn broers (Genesis 37); Jozef, Potifar en de farao
(Genesis 39 t/m 41); én Het weerzien van de broers (Genesis 44 en 45).
Muziekschool op de MAS!??: Het afgelopen jaar zijn er een aantal gesprekken gevoerd met muziekscholen
welke mogelijk muzieklessen aan de Menso Altingschool zouden kunnen/willen geven na
schooltijd. U kunt hierbij denken aan “muzikale oriëntatie groep” (groep 1/2 of groep 3/4), een
“Kinderkoor” (6-9 jaar/10-12jaar), pianolessen, gitaarlessen, of mogelijk zelfs een muziekbandje
(bovenbouw). Graag willen wij weten óf hier belangstelling voor is, óók als hier door de
muziekdocent een financiële vergoeding voor gevraagd word. Als u belangstelling heeft
vragen wij u dit via de mail (cbsmensoalting@conod.nl) door te geven, met hierin vermeld naam
van de leerling en voorkeur voor de muziekles. Het is voor alle duidelijkheid een oriënterende vraag dus u
verplicht u tot niets maar het geeft ons duidelijkheid óf er belangstelling is.
Creatieve workshops: Mogelijk heeft u er al van gehoord maar op 1 november zijn we begonnen met de
eerste ronde van creatieve workshops.
De groepen 1/2 hebben drie workshops; ritme & muziek, engels én natuurkundige proefjes.
De groepen 3 -8 hebben keuze uit Toneel, dans, schilderen, techniek, knutselen, film-video
en koken. Mede dankzij de hulp van (groot)ouders en de
hobby’s van de diverse juffen en meesters kunnen de
leerlingen 4 keer lekker actief zijn met een onderwerp wat ze zelf gekozen
hebben. We hopen op 29 november een presentatie van het gemaakte of
geleerde te kunnen geven, meer informatie hierover in de volgende
ZendMASter. Als u ook een hobby heeft waar u een leuke workshop over zou
willen geven… We gaan deze cyclus dit jaar nogmaals houden!
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Invalproblematiek: Door de nieuwe wetgeving voor invallers welke, per 1 augustus is ingegaan is het
helaas moeilijker geworden om altijd een invaller te krijgen, laat staan altijd dezelfde invaller te krijgen. Wij
hebben als vereniging CONOD hierop gereageerd door een “pool voor invallers” te starten. Dit zijn
leerkrachten die nog geen baan in het onderwijs hebben maar wel natuurlijk een diploma én zeer goede
referenties. Deze poolmensen mogen invallen voor leerkrachten met een vast contract. Leerkrachten die
geen vast contract hebben mogen hierdoor niet vervangen worden. Mensen die niet in de pool zitten
mogen de mensen zonder vast contract wél vervangen maar niet vaak om te voorkomen dat deze mensen
een vast contract moeten krijgen. U begrijpt dat dit een probleem is voor zeer vele scholen. Dit probleem
betekent ook dat wij vaak niet vooraf kunnen melden welke invaller zal invallen in een groep.
Bovenstaande ter verduidelijking omdat ik mij kan voorstellen dat u zich kunt afvragen waarom het nu
soms anders gaat dan vorige jaren.

Ouderraad: vele handen maken samen lichtwerk! Bij bijzondere activiteiten zijn er
gelukkig veel (groot)ouders die spontaan aanbieden wel even mee te willen/kunnen
helpen. Zoals we ook wel eerder hebben vastgesteld kunnen we daardoor bepaalde
activiteiten ondernemen. Bij de organisatie van activiteiten hebben we ook altijd de
Ouderraad die niet alleen meehelpt maar ook bij de organisatie vaak meedenkt. In de
jaarbijlage staan nog niet alle namen van de Ouderraad. De volledige Ouderraad bestaat uit: Corine Harlief
(voorzitter), Nynke Visser(secretaris), Wichard Bouwma (penningmeester), Marije van Leeuwen (coördinator
verkeer), Marike Arends (coordinator “Luizenpluizen”), Marc Diesing, Mariëlle v/d Heij, Marjolein van
Heuvelen, Michel Boer en Erik Zijlema. Vanuit het team zitten Margreet Elema en Yvonne Lappöhn in de OR.

Kent u deze dames? Vast wel!
Ze staan op dit moment maar liefst twee keer in de week als
klaar-over bij de oversteekplaats aan de Hoofdweg omdat we niet
voldoende brigadiers hebben.
Wilt u ook uw steentje bijdragen?
Geef dit dan aan bij één van de brigadiers of bel/mail met Marije
van Leeuwen (06-22098136 marijevanleeuwenmuller@gmail.com).
Wendy en Gerda, maar natuurlijk ook alle andere brigadiers,
bedankt dat jullie er steeds weer staan!

Kandidaten gezocht OPR: De OPR (OndersteuningsPlanRaad) van ons samenwerkingsverband Assen gaat
nieuwe verkiezingen houden en doet via bijgevoegde nieuwsbrief een oproep voor kandidaten.
FIETSCONTROLE
.Je merkt het al, het wordt ’s avonds weer vroeger donker. Belangrijk dat kinderen zich
laten zien in het verkeer! Als ze ‘s ochtends naar school gaan, maar ook wanneer ze aan het eind van de
middag terug komen van een vriendje of het sportveld. We willen met de actie 'Zichtbaarheid' van
de VVN aandacht te besteden aan een veilige fiets en stimuleren dat fietsers beschikken over
werkende fietsverlichting!
neem je fiets mee naar school
Wanneer: woensdag 16 november, Voor wie: groepen 3 tot en met 8, Door wie: de verkeerscommissie.
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Nieuwbouw de finale: Helaas is het niet mogelijk om in deze ZendMASter
al foto’s van het openingsfeest te plaatsen máár we willen wel even stil staan
bij de twee nieuwe lokalen die wij dankzij de inspanning van velen hebben
kunnen laten plaatsen! Het gevaar van namen noemen is dat je mensen
vergeet vandaar dat we hierbij iedereen; onze
buren,
leerlingen,
meedenkende
(groot)ouders, bestuursmedewerkers van
CONOD, het team van de Menso Altinschool, Bouw bedrijf Kooi,
Projectontwikkelaar Sweco willen bedanken! Bedankt voor de adviezen, vragen,
complimenten
en
geslaagde
acties!
Kort verslag GMR vergadering 11-10-2016; De GMR heet de nieuwe Ambtelijk Secretaris, Ellen Zee,
hartelijk welkom! Tijdens deze GMR vergadering zijn beleidstukken ter sprake gekomen die betrekking
hebben op alle CONOD scholen. Immers de primaire taak van de GMR is om het voorgenomen beleid te
toetsen. Dat voorgenomen beleid is opgesteld door het college van bestuur en het college van bestuur legt
op zijn beurt weer verantwoording af over het gevoerde beleid. De leden van de GMR zitten zonder last of
ruggespraak in de GMR. Zij besluiten dus zelfstandig over de aangeboden beleidsstukken.
Protocol digitale handtekening: Het protocol bevat afspraken over de wijze waarop het bevoegd gezag
omgaat met registeren, verzamelen en monitoren van tot een persoon herleidbare gespreks- en
beoordelingsformulieren.
Strategisch Beleidsplan; Het doel is om de beleidsrichting voor de komende jaren vast te leggen. Het
beleid geeft richting aan de toekomst voor personeel en onderwijs.
Scholingsbeleid; Het beleid waarborgt dat scholen kunnen blijven rekenen op structurele
scholingsmogelijkheden en faciliteiten.
Taakbeleid; Stichting CONOD is voornemens scholen de keuze te bieden om over te stappen naar het
overlegmodel met ingang van schooljaar 2017/2018.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben: de GMR is bereikbaar via gmr@conod.nl .

Groep 4; We zijn erg trots op onze lampionnen in groep 4! Er zijn Minions,
stukken kaas met muizen erop én Mondriaan-achtige vlakjeslampionnen. Voor
spelling hebben we de afgelopen tijd gewerkt aan woorden die lijken op worst,
struik en schaap. Binnenkort komen geit, slang en slurf aan bod. We zijn
begonnen met het oefenen van de tafels bij rekenen! De tafel van 10 en 1
waren makkelijk, die stickers waren snel verdiend. Maar nu is de tafel van 5
aan de beurt en binnenkort die van 2. Daarbij moet je echt even nadenken! Tip
voor thuis: er zijn leuke gratis apps om keersommen te oefenen, zoals 'Tafels
trainen' en 'Tafelmonsters'.
Nieuws van de plusgroep Het eerste project van dit schooljaar in de plusgroep gaat over fotografie. Alleen
of in tweetallen maken we een verslag over een fotograaf die ons aanspreekt en
aan het eind van dit blok presenteren we deze informatie aan elkaar. We leren
wat termen als 'diafragma', 'sluitertijd' en 'beeldverhouding' betekenen. We
bouwen zelf een 'pinhole camera' om te ervaren hoe men vroeger foto's maakte,
en deze foto's ontwikkelen we zelf in onze speciaal opgezette 'doka' in de school.
We rekenen met de meest voorkomende beeldverhoudingen binnen de
fotografie (2:3 en 3:4) én we gaan aan de slag met grappige trucage fotografie.
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De “Big Drawboom” met bladeren van de leerlingen met aan beide zijden van de bladeren verschillende
creatieve werkvormen blijft gelukkig nog even staan. Alle kunstenaars bedankt voor jullie mooie werkstukken!
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