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Agenda voor de komende weken:
22-12 kerstviering
oktober
23-12 margedag groepen 19t/m
4 2012 Volume VII
margemiddag groepen 5 t/m 8

Jarigen in de komende weken:

Welkom op de Menso Altingschool:

Wij heten Hendrik en Amarelia van harte welkom
09-12 Wiep Godron 1C/2C
bij ons op de Menso Altingschool. We hopen dat
Sophie Stel 1C/2C
jullie een goede en leerzame tijd samen met ons op
13-12 Lotte Damminga 1C/2C
de Menso Altingschool zullen hebben!
14-12 Daisy Hofman 6B/7A
16-12 Levi Stel 1A/2A
17-12 Briahna Arends 5/6A
19-12 Ole Smit 5/6A
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).
Uitnodiging voor het Kerstfeest 2016 op de Menso Altingschool;
Op donderdag 22 december vieren wij ons kerstfeest op school.
Dit jaar zullen er voor de ouders verschillende aanvangstijden zijn. De viering voor de
kinderen vindt plaats tussen
18.30 uur en 20.30 uur.
Via de mail krijgt u vrijdag 16 december de officiële uitnodiging met extra uitleg
over de starttijden en het kerstfeest.
De viering vindt rondom de school plaats, dus denk aan geschikte kleding!
Graag zouden wij (schone en etiket vrije) glazen potjes ontvangen om de route mee uit te kunnen zetten.
Inleveren bij juf Aliene (groep 6/7), juf Jochebed (groep 1/2c) of juf Miriam (groep 1/2a)
Alvast bedankt.
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Juf Leonie zien we gelukkig af en toe weer op school, dit is zeker goed nieuws! De komende weken zal juf
Leonie regelmatig even op school zijn. Voorlopig blijven juf Nynke en juf Titia de vervanging voor juf
Leonie doen! Leonie welkom terug én Nynke en Titia bedankt voor het invallen!

Actie Schoenmaatjes: Graag vragen wij u om mee te werken aan Actie Schoenmaatjes
(www.edukans/schoenmaatjes), een actie voor kinderen in zeer arme gebieden in de
wereld. Met de actie Schoenmaatje willen wij samen met de leerlingen en u leren delen.
Het is voor een kind in Nederland goed om zich er bewust van te zijn dat niet iedereen
het zo goed heeft als wij het hier hebben. Met Actie Schoenmaatjes kan dat! Kinderen
kunnen wat van hun eigen spullen weggeven aan andere kinderen.
Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de schoenendoos mag, staat in de folder die aan de kinderen,
vorige week, meegegeven is. Ook in de bijlagen zenden wij deze flyer nogmaals mee. We hopen dat er weer
veel kinderen meedoen aan deze actie. We hebben uitvouwbare schoenendozen, speciaal voor deze actie
ontvangen. Van de eigen leerkracht kunt u een doos ontvangen, om deze te vullen, vraag er gerust naar! U
kunt ook een eigen schoenendoos vullen.
Er wordt om een bijdrage in de verzendkosten gevraagd. Wanneer u daaraan gehoor wilt geven, kunt u het
machtigingsformulier in de brievenbus bij de verzamelplaats van schoenendozen stoppen, of onder het
elastiek van de doos stoppen.
We vragen u de dozen in te leveren vóór dinsdag 20 december!
Bij de hoofdingang van de school zullen de dozen verzameld worden, de kinderen mogen ze natuurlijk ook
eerst mee naar de klas nemen.
Afsluiting creatieve workshops: Dinsdag 28 november hebben wij de eerste ronde crea-workshops
afgesloten met een presentatie op het onderwijsleerplein en speellokaal. De zaal was goed
gevuld met alle leerlingen én veel belangstellende ouders. Alle groepen zijn actief bezig geweest
met veel verschillende onderwerpen. We hebben natuurkundige proefjes gezien, dans, Engels,
herfstwerkjes, schilderijen, techniekbouwwerken, toneel, streetdance, eigen talent schatkisten,
film en werden tijdens de presentatie getrakteerd op een lekker hapje tussendoor van de
kookgroep. Complimenten aan alle creatievelingen en bedankt voor de gezellige bijeenkomst
en uw belangstelling!
Mijn schoolinfo is geen ParnasSys: op vrijdag 2 december hebben veel ouders een controlemail van
“Mijn schoolinfo” ontvangen. Voor alle duidelijkheid even het volgende: “mijn schoolinfo” is zoals vele ouders
ook al vermoeden iets anders als ParnasSys. ParnasSys is het leerlingenregistratiesysteem waar u nu ook zelf
verslagen en CITO-toetsresultaten in kunt kijken. “Mijn schoolinfo” is een ander bedrijf welke voor ons als
school de verzending van onder andere de mailing van de ZendMASter verzorgt. De controlevraag van “Mijn
schoolinfo” is dus alleen bedoeld voor hun, en communiceert niet met ParnasSys.
Op de website van onze school staan in het fotoalbum weer vele nieuwe foto’s, van
Sinterklaas en de workshops in actie en presentatie. Ook eerdere activiteiten van de
afgelopen tijd kunt u hier nogmaals bekijken. Het fotoalbum is zoals bekend alleen te
bekijken voor ouders/verzorgers en betrokkenen rondom de school. Via het bekende
wachtwoord kunt u inloggen. Wachtwoord vergeten? Vraag de eigen leerkracht even!
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Groep drie doet mee aan een dichtactiviteit en heeft hiervoor elfjes gemaakt met tekeningen,
hieronder een paar gedichten én tekeningen.
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Bezoek van een hulphond in de Groepen 5-8; De groepen van juf Yvonne,
juf Aliene en meester Frank hebben een gastles van een trainster van
hulphonden gehad. Het waren leerzamen lessen waarin duidelijk werd
waarvoor hulphonden goed ingezet kunnen worden, en hoe deze honden leren
wat ze moeten doen. Ook werd er duidelijk verteld dat je een hulphond om hem
goed zijn werk te laten doen beter kunt negeren. Dit laatste klinkt misschien
tegenstrijdig maar is voor de hulphond het meest prettig!
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Zoals ook elders in deze ZendMASter te lezen hebben we de crea-workshops afgesloten met een gezellige
presentatie. De jaarlijkse surpriseshow leverde weer een bijzondere expositie op en natuurlijk ook een paar
foto’s van het Sinterklaasfeest! Veel meer foto’s zijn dus te zien in ons fotoalbum!
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