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Agenda voor de komende weken:
29-11
29-11
02-12
05-12
06-12
07-12
08-12

Jarigen in de komende weken:

presentatie van de workshops.
28-11 Sarian gr.7b/8
Schoen zetten!
29-11 Sara
gr.3
Surpriseshow
01-12
Finlay
gr. 1/2a
Sinterklaas op school!
03-12 Thijs
gr.4
margedag groepen 1-4
04-12
Frederikgr.3
Koffieochtend
06-12 Mette gr.6b/7a
Nieuwe ZendMASter komt uit.
van 14 november tot en met 2 december is het thema “Verbinden”. 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 Jozef, Potifar en de
farao (Genesis 39 t/m 41); én Het weerzien van de broers (Genesis 44 en 45).
Van 5 tot en met 23 december is het thema: Kinderen van goede wil. We horen
verhalen over een dorp waar de goede wil om samen te werken en samen te vieren
verdwenen is. Over hoe die goede wil opnieuw aangewakkerd kan worden in het leven van mensen.
Bijbelverhalen hierbij komen natuurlijk uit het kerstevangelie; De geboorte van Johannes “de doper” (Lucas
1); De aankondiging en geboorte van Jezus; De boodschap van de engelen aan de herders (Lucas 2).
Afsluiting creatieve workshops: Dinsdag 29 november sluiten wij onze eerste serie
Creaworkshops af! Wij willen natuurlijk aan elkaar en belangstellende ouders onze resultaten
laten zien. Op 29 november van 14.00u – 15.00u zullen wij dit op het onderwijsleerplein
& speellokaal gaan doen. Als u wilt komen kijken bent u natuurlijk van harte welkom!
De groeten van Juf Leonie! Met juf Leonie gaat het gelukkig alweer iets beter! Vanuit huis zal Leonie nu
eerst aansterken, daarom duurt het nog even voor wij haar op school terug zien. Gelukkig is de
weg van het herstel ingezet! Leonie heeft gevraagd of wij iedereen de hartelijke groeten willen
doen, in het bijzonder de leerlingen van groep 1/2a & 1/2c.
Het is, zoals sommige groepen gemerkt hebben moeilijk om vaste invallers te krijgen. Wij begrijpen dat het
vervelend is en doen ons best om zoveel mogelijk de bekende gezichten voor de groep te plaatsen. Dat dit
niet altijd lukt is helaas een feit, het kan zelfs gebeuren dat er geen invaller is. In dat geval proberen we dit
intern op te lossen, maar het zou kunnen dat dit een keer niet gaat lukken. In dat geval zal de groep van de
zieke leerkracht die dag geen les hebben, dit zullen wij tijdig aangeven. Gelukkig lukt het ons tot nu toe nog
iedere keer, met dank aan de flexibiliteit van de leerkrachten, om de vervanging te organiseren.
Op de volgende pagina alle informatie over het feest van Sinterklaas!
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Sinterklaasfeest !
Wij hebben van Sinterklaas begrepen dat hij samen met
zijn pieten ook dit jaar, ondanks zijn drukke programma,
weer bij ons op school langs komt. Ook heeft meester
Menno contact gehad met de hoofdpiet en van hem hebben
we begrepen dat alle leerlingen van de MAS op dinsdag 29
november hun schoen mogen zetten. Uiterlijk maandag 28
november verwachten we daarom dat ieder kind een
schoen mee naar school gebracht heeft!
Surprise tentoonstelling
Sinterklaas en zijn pieten hebben het ook dit jaar weer heel erg druk met alle cadeaus
te verspreiden door het hele land, daarom hebben zij de hulp ingeroepen van de
leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Ze mogen een cadeautje kopen voor een bepaald
bedrag en gaan dat in een surprise verstoppen. Al deze prachtige surprises verwachten
wij uiterlijk donderdag 1 december voor de surprise tentoonstelling.
Vrijdag 2 december zijn alle ouders en leerlingen uitgenodigd om
langs de surprises te lopen en deze te bewonderen.
Maandag 5 december: Op deze feestelijke dag willen wij graag op tijd met elkaar klaar
staan om de Sint te ontvangen. Wilt u proberen er voor te zorgen dat uw kind om 8.20uur
op het schoolplein is? Voor de kleuters geldt in de klas, zodat zij op tijd gezamenlijk met de
leerkracht naar de hoofdingang kunnen lopen. Natuurlijk zijn ouders & broertjes/zusjes
hierbij ook van harte welkom. Sinterklaas bezoekt vervolgens alle groepen en om 11:55 uur
zwaaien we met iedereen Sint en zijn pieten uit. De kinderen hoeven die dag geen fruittas
mee te nemen want voor wat lekkers en drinken wordt gezorgd. Voor de bovenbouw
wensen wij de kinderen veel plezier met het ontwerpen en maken van hun surprise!

De kinderen die naar de overblijf gaan moeten wel hun tas meenemen met het
eten voor de lunch. Ook zal de bovenbouw in de middag gewoon gymlessen hebben.
Groeten van de Sint commissie (leerkrachten & OR)

Leerlingenraad: maandag 21 november heeft de Leerlingenraad weer vergaderd. Besproken onderwerpen
zijn onder andere nieuw pleinspeelgoed, leerlingenraad en aankomst van Sinterklaas, en ideeën uit de
ideeënbus. In de groepen 5-8 worden deze week verlanglijstjes gemaakt voor nieuw pleinspeelgoed!
Margedag 24 november: op de dag dat deze ZendMASter de deur uit gaat, zijn alle leerlingen vrij, terwijl
alle juffen en meesters wel op school zijn. Op een margedag als deze wordt onder andere scholing gevolgd
over doorgaande lijnen met betrekking tot zelfstandig werken van groep 1 tot en met 8. We hebben een
bijeenkomst over de visie van onze school én natuurlijk een vergadering over onder andere Sinterklaas.
FIETSCONTROLE
Woensdag 16 november zijn de fietsen van de leerlingen van de
groepen 3 tot en met 8 gecontroleerd. Van de 112 fietsen waren er 106 meteen goed
gekeurd, deze hebben een keuringssticker gekregen. De laatste 6 hebben een aantal tips
gekregen waarna ze ook goedgekeurd kunnen worden. Goed om te merken dat we veilig
in het verkeer deelnemen, ouders van de verkeersgroep bedankt voor de actie mede
hierdoor kunnen wij gelukkig blijven zeggen: “ik val op in Drenthe!”
Vooraankondiging: Schoenmaatjes gezocht! Dit jaar willen wij weer deelnemen aan
de actie Schoenendoos van Edukans. Bij deze actie mogen leerlingen een schoenendoos
vullen met spulletjes voor kinderen uit landen die het minder hebben. Concrete informatie
zult u binnenkort via onder andere een flyer van de leerlingen krijgen.

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

We hebben een heel gezellige opening van de nieuwbouw gehad samen met de lichtjesavond en de
geboortedag van Menso Alting. Op het moment wordt er op dinsdagmiddag creatief gewerkt tijdens de
Creaworkshops, waarvan we volgende week dinsdag de resultaten hopen te laten zien!
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