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Samen

veilig

talent

Nummer 19
13/7 t.m. vakantie’17
ontwikkelen

met

plezier!

17-07 t/m 21-07 “Op de Camping!”
17-07 ; Kijken in de nieuwe groepen (11.15u)
19-07 ; Uitzwaaien groep 8!
Afscheidsavond groep 8
21-07 ; laatste schooldag, ’s middags vrij!
22-07 t/m 03-09 Zomervakantie
29-08 ; Eerste schooldag
11.45u ouders kijken in de nieuwe groep!
08-07
15-07
18-07
24-07
25-07
29-07
30-07
02-08

Janne Linde gr. 5/6a
Amélie gr. 1a/2a
Gilles gr. 1b/2b
Eva
gr. 8
Emma gr. 5/6a
Niels gr. 7b/8
Daniël gr. 7b/8
Myrthe gr. 3
Suzanne gr. 7
Yara gr. 7

03-08
06-08
09-08
10-08
11-08
18-08

Paola gr. 8
Isa
gr. 1a/2a
Yvon gr. 6
Senn gr. 1c/2c
Alexander gr.5/6a
Thijs gr. 5/6a
Teske gr. 5/6a

19-08 Maaike gr.
20-08 Evyan gr.
Jayla gr.
23-08 Merel gr.
24-08 Floris gr.
27-08 Femke gr.
29-08 Noor gr.
01-09 Luuk gr.
02-09 Eva
gr.
03-09 Jorn gr.
Florian gr.

1a/2a
1b/2b
6b/7a
7b
7a
1c/2c
1b/2b
6b/7a
5/6a
1c/2c
4

Het thema van 3 t/m 14 juli is Huis. Het huis als beeld voor het leven. Over
bescherming die je in je eigen huis kunt vinden, openheid naar anderen maar
ook privacy en geborgenheid die velen in het eigen huis vinden. In het huis kun
je een gemeenschap van personen vinden die samen in het huis zaken delen.
Maar vindt iedereen geborgenheid en of een gemeenschap? Bijbelverhalen
hierbij zijn: Een huis op een rots (Lucas 6); De hoeksteen (Lucas 20); Kloppen
op de deur (Lucas11); In huis bij een Farizeeër (Lucas 14).
Zwangerschapsverlof Jochebed en Leonie; Na de zomervakantie zullen juf Jochebed en
juf Leonie met zwangerschapsverlof gaan! We wensen beide nu alvast een heel goede tijd
toe, en we laten het u natuurlijk weten wanneer er nieuws is! Juf Laura en juf Romée
hebben de afgelopen weken al gebruikt om te wennen op school en in hun nieuwe groep!
Klaar…..over! Om te zorgen dat alle leerlingen veilig op school kunnen komen, hebben wij
voor het volgende schooljaar nog ouders nodig om hierbij te helpen. Wij hebben al 16 vaste
vrijwilligers, maar zijn nog op zoek naar 4 vaste brigadiers! Concreet zoeken wij ouders die
één keer per week, 15 minuten als verkeersbrigadier willen helpen bij het veilig oversteken!

4 september eerste schooldag & kennismaken in de groep. Maandag 4 september
starten wij om 8.30u. het schooljaar. We kunnen ons voorstellen dat u het prettig vindt om de
“nieuwe” juf of meester even de hand te schudden. Daarom nodigen we u uit om vanaf 11.45u
te komen kijken in de groep van uw kind. Vanaf 11.30u staat de koffie klaar om elkaar te
ontmoeten.
Laatste schooldag groep 8; Woensdag 19 juli zwaaien wij groep 8 uit op school. De
leerlingen zullen die dag daadwerkelijk afscheid nemen van de school waar ze bijna
allemaal acht jaar lang les hebben gehad. We zullen rond 11:45 uur die dag een
erehaag gaan vormen met alle leerlingen van de MAS, als ouder bent u natuurlijk ook
van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!
Afscheid groep 8; Voor de leerlingen van groep 8 komt volgende week een einde aan hun
de schoolperiode op de Menso Altingschool. Van poppenhoek en zandbak, via maan-roos-vis,
de tafels, topografie en ridders en kastelen naar een periode met zware boekentassen en
huiswerk maken. Met verhuizing naar de Bladergroenschool en terug..We wensen Niels, Eva,
Tim, Jikke, Ezra, Romy, Wouter, Tycho, Paola, Sarian, Lázslò, Bas, Ezra en Steven heel veel
succes op hun nieuwe school! We hopen dat jullie later met een goed gevoel terug denken
aan wat jullie geleerd hebben bij ons op school, en hopen dat jullie nog eens laten horen hoe
het met jullie gaat! Op woensdag 19 juli vliegen ze uit! Succes op de volgende school!!
Op de camping!! In plaats van een laatste feestelijke schooldag met activiteiten hebben we
dit jaar een laatste schoolweek met dagelijks een bijzondere activiteit.
Deze laatste week hebben we het dan ook niet meer over klassen, maar
gaan wij onze lokalen omdopen tot campingveldjes en samen alvast het
vakantiegevoel oproepen! (ter geruststelling deze veldjes zullen gelegen
zijn op de plek van de lokalen ) Op onze camping zullen we de ochtend beginnen met
ochtendgymnastiek. (in campingsmoking voor de liefhebbers) Dit wordt georganiseerd
door het animatieteam en misschien komt onze campingmascotte Massie ook nog
wel even langs!
Verder wordt er op maandag Bingo gespeeld, is er op dinsdag een
playbackshow, op woensdag houden we een campingspelletjesdag, donderdag
is er waterpret en op vrijdag gaan we vakantiefoto’s maken en nemen we afscheid
van de camping en onze eigen “MASsie de MAS MAScotte”.
Wat moet u weten om deze week tot een succes te maken:
Hele week: De kinderen mogen wanneer ze dit willen in
"campingsmoking" op school komen. (Jogginbroeken, trainingspakken..)
Vrijdag 14 en maandag 17 juli: Kinderen mogen campingattributen
meenemen om de camping aan te kleden. (tentjes, windscherm, strandbal, luchtbed e.d.)
woensdag 19 juli: camping sport en spel materiaal mee! (jeu de boule, s, badminton, kubb,
beachball e.d.)
Donderdag 20 juli: veld 1 t/m 5 neemt materiaal mee voor een watergevecht.
(waterpistolen, sponzen, gieters e.d.)
veld 6a t/m 8 gaat zwemmen in Lemferdinge en zorgt 's middags voor een fiets en
zwemspullen.
vrijdag 21 juli: Alle kinderen komen in hun meest zomerse outfit op school.
Iedere leerling ontvangt op maandag een stickerkaart. Wanneer je een activiteit hebt
gedaan, ontvang je een sticker. Wanneer je tien stickers op je kaart hebt krijg je een
kleinigheidje en deze kun je dan weer gebruiken voor de foto-opdracht van dit jaar! Met het
cadeautje van dit jaar vliegen wij de vakantie in!

Vakanties 2017-2018: Bij deze alvast de vakantiedagen voor het komende schooljaar. In
het nieuwe schooljaar zullen wij u natuurlijk weer de jaarkalender doen toekomen zodat u
ook alle gespreksavonden, margedagen e.a. weet.
Wij kunnen al wel melden dat dit jaar het startfeest op woensdag 20 september gehouden
gaat worden!
De vakanties zijn volgend jaar als volgt:
Herfstvakantie: 23 oktober t/m 27 oktober 2017
Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 2 maart 2018
Goede Vrijdag: 30 maart 2018
Pasen: 2 april 2018
Koningsdag: 27 april 2018
Meivakantie: 30 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren: 21 mei 2018
Zomervakantie: 23 juli t/m 31 augustus 2018
Terugblik schooljaar 2017-2018;
Met een goed gevoel kijken wij terug op het afgelopen schooljaar: er is hard gewerkt en er
hebben veel ontwikkelingen plaats gevonden. Hierbij een aantal ontwikkelingen op een rij:
 In de groepen 3 tot en met 8 hebben alle leerlingen een eigen IPad gekregen.
Hiermee werken wij sindsdien naast het werken in schriften!
 We hebben voor het eerst een “bijna groep3groep” waarbij de leerlingen van groep 2
uit de verschillende groepen 1/2 samen voor de vakantie al kunnen wennen aan het
samen groep 3 zijn.
 Samen met de plusgroep van het Augustinuscollege hebben onze groepen 3-6a
Engels gekregen en uiteindelijk een diploma verdiend en opgehaald in Groningen.
 Direct in het nieuwe schooljaar ging onze meester Frank trouwen met zijn Kirsten, en
ze kwamen ook bij ons op school!
 We hebben er in sneltreinvaart twee nieuwe lokalen bij gekregen.
 Meester David heeft zijn eerste Leeskring gehouden iets wat zeker een vervolg gaat
krijgen.
 Juf Aukje nam afscheid en daarvoor in de plaats is nu juf Christien gekomen!
 Volgend jaar hebben wij ook weer vele nieuwe plannen, hierover hopen wij u zeker in
de ZendMASters van volgend jaar op de hoogte te houden.. Zoals de fusie tussen
CONOD & COG, programmeren met meester David, etc.
 Maar minstens zo belangrijk was het zeker dat leerlingen hebben leren lezen, leren
tellen, hun tafeldiploma hebben gehaald, hun verkeersdiploma, een spreekbeurt
hebben gehouden wat misschien wel erg spannend was. Kortom dat we, en dan sluit
ik mij aan bij de woorden van ons kunstwerk:

De talenten samen met plezier verder hebben ontwikkeld op een veilige MAS!
We zijn ook erg blij dat wij het komende jaar ons team kunnen uitbreiden met
drie nieuwe collega’s juf Fennelien, juf Laura en juf Romée!

Voor straks allemaal een goede vakantie én…
Alle leerlingen, ouders, grootouders én medewerkers
bedankt voor de samenwerking èn een goed en leerzaam
schooljaar!

4 Mijl Groningen; Op zondag 8 oktober is het weer zover: de 4 Mijl van Groningen!
Speciaal voor de jeugd wordt er een jeugdloop georganiseerd en wij mogen daar als school
ook weer aan meedoen. We hebben 21 kaarten gereserveerd, dus we hopen op veel
aanmeldingen.
De loop is bedoeld voor kinderen uit groep 5 t/m 8. In de weken voorafgaand aan de loop
wordt er door 1 of 2 ouders training gegeven. Als je het leuk vindt, mag je daar aan
meedoen.
Deelname aan de 4 mijl kost €11,00. Hiervoor krijg je je startnummer, een chip (die de
looptijd registreert) én….. de felbegeerde herinneringsmedaille.
Wil je meelopen, dan kan je je opgeven via het inschrijfformulier dat in de
klassen uitgedeeld wordt.
Lever het strookje van het inschrijfformulier samen met de € 11,00 inschrijfgeld in bij
meester Menno. Bij teveel deelnemers kijken we naar de volgorde van opgave. Wees er dus
snel bij.
Opgeven kan tot en met 18 juli.
Mocht je vragen hebben, dan mag je altijd bellen met Corine Hartlief

(050-3121580).

‘Overblijven is een feest!’; Met het hete weer eten wij bij het overblijven lekker buiten.
Dat is heel gezellig, het lijkt net een grote picknick met z’n allen
op het plein!
Ook maken we er een heus feestje van met muziek, dans en de
polonaise. Zoals de kinderen zelf zeggen: overblijven is een
feest!
Wij wensen iedereen alvast een fijne zomervakantie en tot
volgend jaar! Van het overblijfteam.

Website en fotoalbum: Ons weblog staat weer bol van de nieuwe berichten, dus zorg dat
u af en toe een kijkje neemt op onze website voor de laatste leuke nieuwtjes:
cbs-mensoalting.nl. Er zijn de laatste tijd ook weer honderden foto's bijgekomen in het
fotoalbum: veel van de schoolreisjes natuurlijk, maar ook andere nieuwe mapjes, zoals
bijvoorbeeld de musical. Het wachtwoord van het fotoalbum kunt u aan elke leerkracht
vragen. Ook kunt u ons nog steeds volgen op twitter: @menso_alting

