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Welkom op de Menso Altingschool:

Wij heten Dave & Levi in groep 1/2a en
Annemar & Elise in groep 1/2b welkom
bij ons op school. Wij hopen dat jullie
samen met je gezin een goede, en
. leerzame tijd bij ons zullen hebben.

08-01 Yfke (gr.2a)
10-01 Matthijs (gr.4b)
Pieter (gr.1b)
11-01 Wouter (gr.7a)

12-01 Charlotte (gr.4a)
Roosmarijn (gr.1a)
18-01 Nora-Lee (gr.5)
19-01 Elise (gr.1?)
Job
(gr.3)

Thema: Bij wie hoor je? Als kind maak je bijna altijd deel uit van een gezin, klas, groep,
land en/of godsdienst. Je kunt anderen buitensluiten of juist uitnodigen. Belangrijke
vraag hierbij kan zijn wil je in dat geval de groep volgen of juist helemaal jezelf blijven.
Of kun je gewoon jezelf blijven terwijl je de door jouw gekozen groepen volgt? In de
Bijbel vinden wij hier ook verhalen over. We praten over: Opdracht van Jezus in de
tempel; twaalfjarige Jezus; doop in de Jordaan; Jezus in de synagoge; feest bij Levi;
twaalf leerlingen (Lucas 2 t/m 6).

Gelukkig Nieuwjaar! Na de gezellige kerstviering namen we in 2015 afscheid van elkaar, om elkaar
in de meeste gevallen pas in 2016 weer te ontmoeten. Drie koningen is inmiddels geweest, dus eigenlijk mag
het formeel niet meer maar ik wil alle lezers van deze ZendMASter toch graag het beste wensen voor een

goed, gezond en gelukkig 2016! Wij willen iedereen nog wel bedanken voor de samenwerking en
inzet om de Kerstviering te maken zoals hij geworden is, op onze website kunt u nog eens nagenieten met
de foto’s. De collecte heeft € 355,- opgeleverd. Zoals ook eerder gezegd hebben wij dit bedrag verdeeld
onder Edukans én Natuurmonumenten.
Elena is geboren! Juf Jochebed en haar vriend hebben een dochter gekregen! Elena Norah zoals haar
volledige naam is, is geboren op 31 december. Met moeder, Elena én vader gaat het helemaal goed. Wij
wensen vanaf deze plaats Elena samen met haar vader en moeder een goed en gelukkig leven toe.
2016 het jaar van andere schooltijden op de MAS !?!? De komende maanden gaan wij een beslissing
nemen met betrekking tot het starten met andere schooltijden op de MAS of niet. We hebben samen met de
M.R. al vele reacties voor/tegen mogen ontvangen, en ook zeer bruikbare suggesties welke wij natuurlijk
gaan onderzoeken. Als u nog input heeft ontvangen wij deze nog steeds graag via mail of in de brievenbus!

Ik kan me voorstellen dat de Kerstvakantie voor sommige leerlingen langer leek door de IJsvrije-,
calamiteiten dagen, voor veel leerlingen een leuk extraatje; schaatsen op de straten is natuurlijk uniek
maar ook voor sommige ouders een moment van extra opvangstress.
We hopen dat deze bijzondere omstandigheid dit jaar niet weer zal voorkomen!
De Menso Altingschool is een van de scholen van ‘CONOD’

Vergadering Leerlingenraad 11 januari: aanstaande maandag 11 januari vergadert de
Leerlingenraad voor de 3e keer dit jaar. Nemen jullie een broodje mee voor de lunch?

BHV oefening: Op 10 december hebben wij een aangekondigde ontruimingsoefening gehouden. Wij
kunnen u melden dat in ruim 5 minuten de gehele school leeg was, inclusief nacontrole door de BHV-ers!
Het was wel even wennen natuurlijk dat we alles in school moesten achterlaten. De volgende oefening zal
niet aangekondigd worden, heeft de Bedrijfshulpverleningswerkgroep gemeld.

GMR: Kort verslag GMR vergadering 8 december 2015; Tijdens de GMR vergadering hebben wij lang
gesproken over de aangeboden beleidsstukken Personeelsbeleid en Strategisch Beleidsplan voor de komende
jaren. Door de invoering van de nieuwe cao in het Primair Onderwijs (PO) zit het onderwijs nu ook vast aan
een 40-urige werkweek. In de praktijk heeft de invoering van deze cao nogal wat gevolgen. Het is heel goed
dat er structureel gewerkt wordt aan het terugdringen van de werkdruk voor alle personeelsleden. Dat de
invoering van een 8-urige werkdag kan bijdragen tot een vermindering van die werkdruk is prima. Maar is
deze nieuwe benadering ( 40 uur per week en 8 uur per dag) wel in te passen op de werkvloer? Veel
leerkrachten werken niet een volledige week. Maar bovenal: elke leerling heeft geen “aan en uit knopje”
want elke leerling is 24 uur per dag kind. Bij het beoordelen van de beleidsstukken staat het belang van de
kinderen en de leerkrachten bovenaan. Daarom blijven wij in gesprek met alle geledingen. In die
gesprekken spelen leerkrachten en ouders een grote rol. Mocht u vragen of opmerkingen hebben: de GMR
is bereikbaar via gmr@conod.nl .

ANWB Streetwise
Op dinsdag 12 januari van half 9 tot 12 uur komt er een spannend verkeersprogramma bij ons op school.
ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen met praktijksituaties beter om te
gaan met het huidige verkeer.
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen
- In Toet toet leert groep 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen zij het
veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.
- Tijdens Blik en klik leert groep 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het
dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een
spannende gele elektroauto.
- Hallo auto leert groep 5 en 6 op de Menso Altingweg over de remweg van een auto en de invloed
van reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en
mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een
stoelverhoger komt in deze les aan bod.
- Trapvaardig tenslotte traint groep 7 en 8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. Er
wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met
een zware rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de
middelbare school.
Daarnaast is er de iCheckbox, waarmee een simpele maar doelmatige indicatieve oogmeting uitgevoerd
wordt. De iCheckbox is speciaal ontwikkeld voor ANWB Streetwise en is een vast onderdeel van Blik en
klik. Daarnaast worden er boxen uitgedeeld voor de groepen 5 t/m 8, waarmee de leerkracht zelf in de les
de oogmeting kan uitvoeren.
1e bijeenkomst Klankbordgroep: Wij willen zeer binnenkort gaan starten met onze
“Klankbordgroep”zouden alle ouders die zich opgegeven hebben even willen doorgeven/mailen wat voor hun
de beste dagen zijn om rond de tafel te gaan zitten? Mailen kan naar cbsmensoalting@conod.nl

In verband met de IJzelvrije dagen hebben wij veel schoolfruit over. Als u belangstelling heeft in worteltjes,
appels of peren geef uw kind even een plastic zakje mee op de eerste dag na deze verlofdagen en geef
even aan wat u graag hebben wilt! Het fruit wat overblijft gaat wekelijks naar de Voedselbank in Scheemda.
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Hieronder nog even een korte terugblik op activiteiten in de laatste weken vóór de kerstvakantie:
Eerst de ontruimingsoefening en de kerstviering met generale vooraf vervoer met de bus en op de fiets.
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