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Hiep Hiep Hoera! Jarig geweest of bijna jarig? We hopen dat jullie een fantastische dag
gehad hebben of deze nog krijgen!
Van 11 t/m 29 september is het thema “vooruitkijken.” Inhoud: Op weg
naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je
voor? De volgende bijbel verhalen staan centraal: Twaalf verkenners
(Numeri 13); Koning Balak en Bileam (Numeri 22); Mozes ziet het Beloofde
Land (Deuteronomium 34).

Welkom terug!
Voor sommige kinderen was het nog best even onwennig of spannend; de eerste schooldag
na de vakantie. Misschien omdat je in een nieuw lokaal zit, je komt bij een nieuwe juf of
meester in de klas, of je bent gewoon helemaal nieuw op de MAS. Gelukkig merken we dat
iedereen zijn plekje inmiddels alweer aardig gevonden heeft en zijn we vol goede moed
gestart met het nieuwe schooljaar!

Net als andere jaren starten we met de gouden weken: In de eerste zes weken van het
schooljaar, de zogenaamde gouden weken, besteden wij extra aandacht aan groepsvorming.
Zo worden er o.a. veel sociaal-emotionele spelletjes gedaan, zijn er
kennismakingsactiviteiten, en de schoolafspraken worden besproken.
Verder hopen we u allemaal te zien op het startfeest op 20 september!
De informatieavond vindt plaats op 26 september op deze avond zullen de leerkrachten u
graag vertellen wat het komende jaar in de groepen gaat gebeuren, én willen wij ook graag
vertellen wat er rondom de school speelt.
Ook nu willen we samen veilig de talenten van alle leerlingen ontwikkelen mèt plezier! Om
dit te bewerkstelligen geldt ook dit jaar natuurlijk weer dat als er iets is u gerust even langs
kunt komen. Natuurlijk mag u ook per telefoon of mail een afspraak maken. Langs deze weg
wensen we iedereen een goed, leerzaam en fijn schooljaar toe!
Kloppen uw gegevens nog?
Zoals u van ons gewend bent, krijgt u zoveel mogelijk informatie via de e-mail en niet meer
op papier. Dit gaat sneller, is milieuvriendelijker en ervaring leert bovendien dat briefjes nog
weleens kwijt raken. Om u op tijd de juiste informatie te kunnen geven, is het belangrijk dat
uw gegevens kloppen. Ook in geval van nood of bij ziekte van een leerling is een juist
telefoonnummer van belang. Mocht u wijzigingen (in e-mailadres, telefoonnummer,
woonadres o.i.d.) hebben, dan kunt u dit doorgeven aan Menno Luiks:
cbsmensoalting@conod.nl.
Jaarbijlage en het overzicht van de margedagen:
Aan de nieuwe Jaarbijlage wordt op dit moment hard gewerkt. We hopen zo spoedig
mogelijk deze werkzaamheden af te ronden en de papieren versie van de jaarbijlage aan de
oudste leerlingen binnen het gezin mee te geven. Met betrekking tot de margedagen lukt het
nog niet u een overzicht te geven voor het hele jaar. Tot november staan de margedagen
echter al wel vast. Deze vindt u hieronder:
11 oktober: Margedag voor alle groepen
30 oktober: Margedag voor de groepen 1&2
Nieuwe leerkrachten stellen zich voor:
Dag Allemaal, in dit stukje stel ik mij even voor. Ik ben Laura Kiers-Bos, 26
jaar en sinds 22 juli met Pascal getrouwd. Wij wonen met veel plezier in
Assen. Tot januari geef ik les aan groep 1/2 C op de woensdag, donderdag
en vrijdag. Vorig schooljaar ben ik al meerdere keren op de Menso
Altingschool geweest om in te vallen dus de school, collega’s en veel
kinderen ken ik al. Ik heb erg veel zin om samen met de kinderen er een
paar mooie maanden van te maken. Mocht u nog iets willen weten? Kom
dan even gezellig langs want de deur staat altijd open. Groetjes Laura

Hallo allemaal, Ik ben Romée van Mal, ik ben 22 jaar oud, woon in Haren en
ben net afgestudeerd van de Pabo. Ik mag op de Menso Altingschool
lesgeven aan groep 1/2b totdat juf Jochebed terug is van haar
zwangerschapsverlof. Het leukste aan lesgeven vind ik om te zien dat de
leerlingen zich ontwikkelen, dat ze veel leren en dat ze ervoor zorgen dat ik
leer. Meesters en juffen leren namelijk ook nog iedere dag! In mijn vrije tijd
ben ik leiding bij een scoutinggroep in Assen, ben ik vrijwilliger op een
scoutingkampeerterrein (een camping voor scoutinggroepen) in Baarn en
ben ik voorzitter van een dansvereniging in Groningen. Ik houd van zingen,
wandelen met mijn hond Skip en ik lees graag een boek. Ik ontmoet jullie
graag in de klas, in de gangen of op het schoolplein en ik wens ons allemaal
een heel fijn schooljaar toe!
Mijn naam is Fennelien Ypma. Ik ben 23 jaar en woon in Ees. Afgelopen
schooljaar ben ik afgestudeerd aan de opleiding tot leraar basisonderwijs op
Stenden Hogeschool De Eekhorst in Assen. Vanaf dit schooljaar sta ik voor
groep 6 en 7. Op maandag geef ik les aan groep 6 en op woensdag (om en
om met juf Yvonne), donderdag en vrijdag geef ik les aan groep 7.
Mijn hobby’s zijn voetballen en wielrennen.
Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan op De Menso Altingschool en
hoop op een plezierige tijd!

Uitnodiging startfeest:
Beste kinderen en ouders van de MAS,
Graag willen wij jullie uitnodigen om samen met ons dit
schooljaar spetterend te beginnen. Op woensdag 20 september zijn
jullie van harte welkom van 17.00 tot 19.00 uur! Tijdens dit feest zijn
ook je oudere of jongere broertjes en zusjes natuurlijk welkom. We
gaan onder andere een speurtocht doen en er is tijd om onder het
genot van een hapje en een drankje bij te kletsen op het plein.
Voor de hapjes willen we jullie zelf vragen om wat lekkers te maken en
mee te nemen. Naast de deuren van de verschillende klaslokalen vinden
jullie intekenlijsten.
Tot ziens op 20 september om 17.00 uur, we zien ernaar uit!
Groetjes van de meesters & juffen.
Schoolfotograaf :
Op donderdag 21 september komt de Schoolfotograaf onze school bezoeken. Er is
vanaf 7.45 uur gelegenheid voor het maken van een foto met de broertjes en zusjes die nog
niet op de MAS zitten. Als alle broertjes & zusjes wel op school zitten worden deze foto’s
onder schooltijd genomen. Er zijn 2 fotografen aanwezig zodat alles zo vlot mogelijk kan
verlopen. Er worden groepsfoto’s, foto’s van broertjes en zusjes en individuele foto’s
gemaakt. U ontvangt een paar weken na het fotograferen een persoonlijk wachtwoord met
code waarmee u via internet de schoolfoto's van uw kind kunt bestellen. Bewaart u deze
code goed! Wellicht is het verstandig om hier een foto van te maken, zodat de inlogcode en
wachtwoord bewaard blijven, mocht de inlogflyer onverhoopt kwijtraken. Wanneer u de
schoolfoto’s bestelt, krijgt u bij een voordeelset van de individuele foto de klassenfoto gratis!

Vanuit de klankbordgroep:
Beste ouders,
Ik ben Liesbeth Kloppenburg moeder van Iben gr. 3 en Janne Linde gr.6 en zit in de
klankbordgroep sinds het opgericht is (nu twee jaar). Ik doe dit met veel plezier. In het jaar
zijn er zes bijeenkomsten gepland, waarin we vrij kunnen uitwisselen van gedachten over
wat er speelt in de groepen en op school algemeen. Er is ruimte voor je persoonlijke mening,
je visie en discussie. Ook kan school, over dingen die spelen of die zij in gang hebben gezet,
horen hoe dit wordt ontvangen door kinderen en de ouders. Uit iedere groep komt een
ouder, maar je bent erop persoonlijke titel en hoeft niet een hele groep te
vertegenwoordigen. Het karakter is vooral informatief en niet beslissend. Het zijn
productieve avonden, waar veel gedeeld en gelachen wordt. Wil je betrokken zijn bij de
school waar je kind(eren) veel vertoeven, dan is deelnemen een aanrader. Door wisseling
van groepen zijn er een paar plekken vrij gekomen, dus pak je kans! Wil je meer weten,
schiet mij gerust even aan, dan kan ik je meer vertellen of stap anders bij Menno binnen.Wie
weet tot ziens in de klankbordgroep!
Leerlingenraad:
Op “prinsjesdag”, de 3e dinsdag in september, vinden op de Menso Altingschool weer
verkiezingen plaats voor de leerlingenraad. De groepen 5 tot en met 8 kiezen per klas een
jongen en meisje en zij vertegenwoordigen de klas in de leerlingenraad. Klasgenoten kunnen
ideeën aandragen via de ideeënbus en deze worden vervolgens ingebracht. In de volgende
ZendMASter stellen wij de nieuwe Leerlingenraad aan u voor.
Wecycle;
De Menso Altingschool heeft zich als partner aangesloten bij Wecycle. Dit om kinderen
bewust te maken dat kleine elektrische apparaten gerecycled kunnen worden.
Recycling is belangrijk; Door te recyclen wordt de afvalberg kleiner en worden materialen
teruggewonnen en hergebruikt. Dit scheelt in de grondstofwinning.
Inzamelactie 2017;
Door mee te doen aan de landelijke inzamelactie van Wecycle van september t/m 10
november 2017 brengen we theorie ook in praktijk. Tijdens deze inzamelactie vragen wij u
om met uw kind in en rond het huis te kijken of er apparaten voor deze actie in aanmerking
komen.
Het gaat hierbij om kleine, niet meer gebruikte, of kapotte elektrische apparaten met een
stekker of batterij Ze moeten in een boodschappentas passen en mogen niet gevaarlijk zijn.
De apparaten moeten leeg zijn (geen batterijen, stofzakken, frituurvet, etc.) en alle
onderdelen moeten er nog aan zitten. Op de site “wecycle.nl/scholen” vindt u een lijst met
alle toegestane apparaten.
Er staan Wecycle-inzamelbakken bij de hoofdingang en op het Onderwijsleerplein klaar waar
u de apparaten in kunt doen. We hopen op veel afgedankt, klein materiaal!
Gym groepen 1/2:
Zoals bekend gaan onze drie groepen 1/2 vanaf 22 september op vrijdagmorgen gymmen in
het Triaslokaal aan de B. Boermalaan (voormalige Bladergroenschool). Om de lessen zo
effectief mogelijk in te richten start juf Titia samen met juf Aline Visser de eerste periode van
het schooljaar met groep 1/2a in dit lokaal. Dit betekent dat de leerlingen van groep 1/2a
verzamelen aan de B. Boermalaan om 8.30uur.

Natuurlijk begrijpen we dat dit logistiek lastig voor u kan zijn wanneer er broertjes/zusjes
van deze leerlingen naar de MAS gebracht moeten worden. Om die reden houden we voor
groep 1/2a een ruimere marge aan qua aanvangstijden. Tussen 8.15u – 8.35 zijn de
leerlingen van groep 1/2a welkom aan de Bähler Boermalaan.
Op de vrijdagochtend zullen we in het vervolg gebruik maken van Aline Visser als
onderwijsassistent tijdens de gymlessen. Aline Visser was tot vorig jaar voor velen een
bekend gezicht van de overblijf.
Berend Botje retour:
De leerlingen van groep 6,7 en 8 zijn druk in de weer met het maken van een kunstwerk.
Afgelopen dinsdag kwam kunstenares Kitty Boon op school om met de klassen te werken. Dit
alles om stil te staan bij het leven van Berend Botje. Berend Botjes echte naam was Lodewijk
van der Heiden, geboren in Zuidlaren. Zijn leven eindigde in Tallinn (de hoofdstad van
Estland). Verschillende kunstenaars zijn in Tallinn op zoek gegaan naar sporen van Berend
Botje en samen met kunstenaars van daar hebben ze kunstwerken gemaakt, geïnspireerd op
medailles die hij als zeevaarder heeft mogen ontvangen. Wij verdiepen ons in de medaille
“de orde van het zwaard” en werken met ijzeren en metalen voorwerpen.
Volgende week dinsdag (18 september) volgt nog een les om het kunstwerk af te maken.
Op 29 september vindt er in Zuidlaren een processie plaats (moeilijk woord voor optocht),
waar de leerlingen en ouders, samen met het gemaakte kunstwerk in mee mogen lopen. Na
afloop kunnen zij kijken naar een voorstelling over Berend Botje. In de bijlage vindt u meer
informatie.
Wanneer u samen met uw kind mee wilt lopen tijdens de processie kunt u zich opgeven bij
de groepsleerkracht.

