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Samen veilig talent ontwikkelen met plezier!

Jarigen in de komende weken:
09-03
11-03
12-03
13-03
15-03
16-03
18-03
19-03
21-03

Lisanne
Iben
Josephine
Tijn
Sofie
Leon
Jits
Juun
Lise

gr.7b/8
gr.1/2c
gr.3
gr.1/2b
gr.5/6a
gr.5/6a
gr.7b/8
gr.4
gr.5/6a

Agenda voor de komende weken:
09-03 2e dag “ouder-kind-schoolgesprekken”
10-03 NL-Doet voor leerlingen
11-03 NL-Doet voor ouders!!
16-03 Margedag groepen 1 t/m 8
20-03 Margedag groepen 1-2
21-03 Start Project
Project closing group 3-6
22-03 Grote rekendag
23-03 ZendMASter 13
30-03 afsluiting projectweek!

De kringgesprekken van 13 tot en met 31 maart gaan over Beperkingen.
Hoe is het als je moet leven met beperkingen, heeft dit ook invloed op je
mogelijkheid om te werken aan je zelfstandigheid en vrijheid.
De Bijbelverhalen hierbij zijn: De kromme vrouw (Matteüs 9);De melaatse man
(Matteüs 8); De blinde man(Lucas 18); en De dove man (Marcus 7).
Project “De stad van de toekomst”. Op dinsdag 21 maart start het project "de stad van de
toekomst." op de MAS. In alle groepen zal er, tot en met 31 maart, rond dit thema op verschillende
momenten worden gewerkt. Op de afsluitende dag nodigen wij alle ouders uit om tussen 11.15 uur
-11.45 uur de resultaten in de groepen te komen bekijken. Wij stellen uw hulp en natuurlijk ook
inbreng erg op prijs en daarom willen we u graag het volgende vragen:
"Wie heeft connecties met /of werkt in een bedrijf dat voor ons
interessant is en aansluit bij dit thema? " "Is er een mogelijkheid om
het bedrijf te bezoeken met een groep?" "wie kan iets in de groep
vertellen over zijn werk/hobby wat aansluit bij dit thema “wie wil met
onze groep iets maken/knutselen/ontwerpen over dit thema?"
Bij dit project kunt u denken aan onder andere infrastructuur, vervoer,
woningbouw, ruimtelijke ordening, milieu, energievoorziening, robots,
programmeren, gadgets, vrije tijdsbesteding etc. Natuurlijk mogen de
leerlingen zelf ook nog hun ideeën inbrengen. Wanneer u denkt iets
voor ons te kunnen betekenen dan kunt u contact opnemen met de
leerkracht van uw kind.
Kosteloos materiaal: Voor onze projectweek hebben we veel
kosteloos materiaal nodig. In de gangen in de onderbouw ziet u plastic bakken staan. Hierin kunt u
doosjes, wc- en keukenrollen, lege schone melk/sap pakken, plastic flessen, eierdozen, doppen,
snoeren en ander materiaal in overleg met de leerkrachten leggen. Bij voorbaat hartelijk dank!
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The “project closing” of the English lessons at the Menso Altingschool by the students
of the Augustinus College wil happen on the 21th of March!
De projectafsluiting van Engelse lessen op de Menso Altingschool door studenten van
het Augustinuscollege zal op 21 maart plaatsvinden op het Augustinuscollege.

De groepen 3,4 en 5/6 hebben de afgelopen periode Engelse lessen gekregen van
“plusleerlingen” van het Augustinus. Dit samenwerkingsproject was erg prettig en
krijgt volgend jaar ook zeker een vervolg. Het project van dit jaar wordt op uitnodiging
van het Augustinus afgesloten op de school van de student-teachers.

Deze dag zal de bus in plaats van naar de Mars voor Gymnastiek, naar de Admiraal de Ruyterlaan
rijden in Groningen. Er is deze dag geen gymnastiek voor de groepen 3,4 & 5/6! De bussen
vertrekken om 8.40uur , we zullen rond 10.30u terug op school zijn, waarna hier de gewone lessen
verder gegeven gaan worden. Het uitzwaai-moment van de bussen is gepland om 8.35 uur!
NL-Doet!! Op 11 maart hopen wij samen met een aantal ouders en kinderen de
school te poetsen én pimpen! Het verkeersplein wordt later dit jaar klaar gemaakt
maar andere activiteiten zullen zeker plaats gaan vinden. Vorig jaar hebben we er
een gezellige zaterdagochtend van gemaakt we hopen dit jaar weer op een enthousiaste groep.
Verkeersexamen 2017 voor groep 7; Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst of de leerlingen
de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn
van het belang van veilig verkeersgedrag. Maar de praktijk is minstens zo belangrijk. Tijdens het VVN
praktisch Verkeersexamen toetsen we daarom of leerlingen de opgedane verkeerskennis kunnen
toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer.
Donderdag 6 april is het zover. De leerlingen van groep 7 doen op die dag het schriftelijk
verkeersexamen van VVN.
Daarnaast nemen alle leerlingen van groep 7 ook deel aan het praktisch verkeersexamen. Dit zal
plaatsvinden op dinsdagochtend 9 mei. Verdere informatie qua tijden volgt later. De plattegrond
van de route wordt nog uitgedeeld aan de leerlingen van groep 7.
Tip!  Leerlingen kunnen al oefenen op www.examen.vvn.nl ook is er een App beschikbaar voor
smartphone/tablet (android / app store)
OPROEP: We zijn nog op zoek naar twee enthousiaste ouders / verzorgers, die als vrijwilliger mee
willen helpen die ochtend! U kunt zich aanmelden bij Frank Folkersma (f.folkersma@conod.nl) of
Aliene Wolters (a.wolters@conod.nl). Verdere informatie volgt spoedig.
Eindcito groep 8: Op 18, 19 en 20 april zal onze groep 8 deelnemen aan de Cito-eindtoets.
Gelukkig is inmiddels bekend dat deze toets niet meer zo doorslaggevend is als hij was. Alle
leerlingen van groep 8 hebben ondertussen een informatiefolder mee gekregen. Mochten hier nog
vragen / opmerkingen over zijn horen wij die graag als groepsleerkrachten. Uiteraard wensen wij
alle groep 8 leerlingen alvast veel succes toe!
Musical groep 8 De adviezen zijn gegeven en de middelbare scholen zijn
gekozen, tijd voor het volgende project! Groep 8 heeft een musical uit gekozen:
‘’Help, we zijn het bruidspaar kwijt!’’

Paniek! 'We zijn sinds de ceremonie in het gemeentehuis het bruidspaar kwijt!’. Met
deze uitroep gooien weddingplanners Wendy en Wanda het bruiloftsfeest totaal op
z’n kop. De dochter van bakker Bokkepoot en de zoon van bakker Bol zijn zojuist
met elkaar getrouwd, maar opeens ontbreekt ieder spoor van het kersverse paar...

Een geweldig verhaal met zeer diverse personages, kortom dit belooft een knaller van een musical
te worden. De komende periode gaan we hier druk mee bezig, de leerlingen hebben er veel zin in!
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Bericht vanuit het bestuur:
Geachte ouders,
Via de Nieuwsbrief van de school van uw kind(eren), informeer ik u graag over het volgende:
CONOD gaat met COG Drenthe de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie onderzoeken.
In de afgelopen 2 maanden hebben we een vooronderzoek gedaan. Wim Kunst en ondergetekende
hebben vanuit CONOD zitting in de stuurgroep die de mogelijkheden onderzoekt.
Een fusie betekent voor beide organisaties een meerwaarde. Samen kunnen we het christelijk
onderwijs beter positioneren in Noord-, Midden- en Oost-Drenthe en kunnen we kwalitatief,
veelzijdig en hoogstaand onderwijs blijven verzorgen op onze scholen.
Beide besturen zijn financieel gezond en alle scholen hebben kwalitatief goede scholen (alle scholen
hebben het basisarrangement van de inspectie).
Dit betekent dat we beiden vanuit onze kracht samen kunnen gaan. Geen van beide organisaties
heeft nu een fusie nodig, we worden niet in ons voortbestaan bedreigd. Om goed voorbereid te zijn
op de toekomst is dit wel een goed moment. Geografisch is een fusie ook vanzelfsprekend.
Het vooronderzoek maakte duidelijk dat we als organisaties nog meer op elkaar lijken, dan we
dachten. Het heeft daarom geleid tot een intentieverklaring die beide Raden van Toezicht
ondertekend hebben. We gaan nu de fase in van dieper onderzoek, gericht op een bestuurlijke fusie
per 1 januari 2018. We zijn erg enthousiast over deze ontwikkeling!
De bundeling en inzet van de kennis en expertise binnen beide besturen met betrekking tot
talentontwikkeling van leerlingen, onderwijsondersteuning, educatief partnerschap, inzet van
digitale leermiddelen en kwaliteitszorg, maakt dat we de kwaliteit van ons onderwijs verder kunnen
verhogen. Voor het personeel betekent het dat we hen meer kunnen bieden op het gebied van
mobiliteit en kennisdeling.
Voor u en uw kind(eren) zal er niet iets veranderen. De scholen blijven immers gewoon zoals ze er
nu ook zijn.
Als we een groter bestuur zijn, kunnen we de dienstverlening vanuit het bestuurskantoor naar onze
scholen wel verbeteren. Daar zult u en uw kind(eren) dan indirect de vruchten van kunnen plukken.
Uiteraard is de GMR ook betrokken bij dit proces. Met vragen kunt u bij de directeur of bij de GMR
terecht. Zodra er meer nieuws is, wordt u ook via de nieuwsbrief van uw school geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Jacqueline Mulder

Directeur-bestuurder a.i.

We hebben weer actieve weken achter de rug waarin veel ouders bij de groepen 1/ 2 hebben verteld
over hun eigen beroep. Op school hebben we onder andere bezoek gehad van een echte ziekenauto,
een echte beveiliger, een vroedvrouw, een dermatoloog, een voedingsspecialist een dokter en een
burgemeester mét wethouder uit… Haren!? Groep 3 had ondertussen geoefend in muziek en dans en
kreeg samen met de Mariaschool in ons speellokaal een mooie voorstelling van het I.C.O. te zien. En
dan hebben we het nog niet eens gehad over de –nk (van bank) die groep 3 leerde, de fluitles in
groep 4, de breukenles van groep 6b of de robots van groep 5/6a. Op pagina 4 een klein overzicht.
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