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Hiep Hiep Hoera! Van harte gefeliciteerd! We hopen dat jullie een fantastische dag gaan
hebben!

Van 2 t/m 13 oktober is het thema: “Samen leven” Inhoud: Leven in een
land met verschillende culturen, mensen met een verschillende achtergrond.
De volgende bijbel verhalen staan centraal: Jozua stuurt spionnen naar
Jericho (Jozua 2); De twaalf stammen steken de Jordaan, de grens over.
In/bij de rivier leggen ze symbolisch twaalf stenen neer (Jozua 3); Jericho
wordt ingenomen met hulp van Rachab (Jozua 5); De dood van Jozua (Jozua
24).
Gegevens parnassys controleren
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. Wilt u in parnassys uw gegevens controleren? Mocht u wijzigingen (in emailadres, telefoonnummer, woonadres o.i.d.) hebben, dan kunt u dit doorgeven aan Menno
Luiks: cbsmensoalting@conod.nl

MAS in actie voor Sint Maarten
Onze actie ‘Euro’s voor het eiland Sint Maarten’ loopt deze week nog door. Aanstaande
vrijdag gaan wij de Eurobuis voor in de school leeghalen. We zijn ontzettend blij met alle
donaties, geweldig! Met onze bijdrage kan het Rode Kruis nog meer mensen helpen die
slachtoffer zijn geworden van dit natuurgeweld.
Omgekeerde 10 minutengesprekken
Van 2 t/m 6 oktober houden wij de eerste oudergesprekken van dit schooljaar. Doel van
deze gesprekken is dat wij leerkrachten, middels uw informatie, de kinderen beter leren
kennen. Natuurlijk hebben wij van de voorgaande leerkrachten van uw zoon/dochter een
warme overdracht gehad, maar als ouder kent u uw kind toch het beste. Daarom draaien we
het tijdens deze eerste gesprekken om en mag u vooral vertellen over uw zoon/dochter. In
de bijlage vindt u een formulier wat u kan helpen dit gesprek voor te bereiden.
Koffieochtenden
In de even maanden willen wij, als het geen vakantie is, op de
eerste woensdag van de maand een koffieochtend houden voor
ouders. Het idee is net als afgelopen jaar ontspannen een kopje
koffie of thee te drinken. Voor de nog niet schoolgaanden wordt er
ranja geschonken. Op deze ochtenden zullen Magdaleen & Menno
namens de school aanwezig zijn.
Leerlingenraad
Op Prinsjesdag hebben wij de verkiezingen voor de leerlingenraad
gehouden. Cynthia, Luuk, Lucas en Thijs zullen dit schooljaar de
leerlingengraad vormen. De vergaderingen worden onder schooltijd
gehouden. Ideeën uit de ideeënbus worden op deze vergaderingen
besproken, maar ook onderwerpen die vanuit de school worden
ingebracht.

Staking
Op 5 oktober zullen wij als school deelnemen aan de “P.O.in actie!” dag. Op 15 september
heeft u een brief ontvangen. We verwijzen u hier graag naar voor verdere informatie over dit
onderwerp.
Babynieuws
Afgelopen weken zijn wij twee keer verblijd met goed nieuws! juf Leonie en
juf Jochebed hebben een baby gekregen!! Wat een rijkdom, twee juffen
met een kerngezond “klein wonder!” We feliciteren Leonie & Pieter met de
geboorte van dochter Marli!
Jochebed, Leroy en Elena feliciteren we met de geboorte van zoon Otis!
We wensen beide families veel liefde, geluk en gezondheid toe!

*Ingezonden bericht * Ingezonden bericht * Ingezonden bericht * Ingezonden bericht *
De leraren staken, wij gaan jullie vermaken!
Op 5 oktober in de Rieshoek in Noordlaren:
Deze voormalige dorpsschool is voor één dag weer even school!
Start: ochtend 9-12 uur, middag 13-16 uur.
Er is van alles te doen, zoals:
Spelen met kleur, vorm en de etspers
T-shirt bedrukken met eigen ontwerp (neem zelf een t-shirt mee)
Bouw een toren met stokken en elastieken
Creatief met haar
Spellencircuit
Timmerwerkplaats
Miniworkshop fotografie, leer leuke weetjes van een echte fotograaf. Neem je mobiel
mee!
Bijdrage €5 per persoon per dagdeel
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
Inschrijving kan via info@mooimiek.nl
www.facebook.com/herbestemmingobsderieshoek
#lerarenstakenleerlingenmaken
Bezoek regelmatig onze website
Voor alle nieuwe ouders (en als reminder voor de andere ouders): onze school beschikt over
een prachtige website: cbs-mensoalting.nl. Hierop staat nuttige informatie, zoals de
jaarplanning, alle ZendMASters, handige downloads en allerlei info over de school. Maar er
staan ook gezellige dingen op de site, zoals een weblog met vrolijke berichten, een
fotoalbum met kleurrijke foto's en zelfs twitterberichten. Kortom: de moeite waard om
tussen je bladwijzers te zetten!

Volg ons op twitter: @menso_alting.
Vraag de leerkracht even naar het wachtwoord van het fotoalbum.

Kort verslag GMR vergadering 4 juli 2017
De GMR heeft voor deze vergadering Directeur-Bestuurder a.i., Jacqueline Mulder
uitgenodigd. Jacqueline heeft deze avond een toelichting gegeven over de stand van zaken
ten aanzien van de voorgenomen Fusie en de Fusie Effect Rapportage. De GMR krijgt het
verzoek haar instemming te verlenen aan de Fusie Effect Rapportage. De GMR heeft na enig
beraad haar instemming verleend.
Verder zijn een tweetal beleidsstukken aan de orde geweest.
· Beleid “Werktijdfactoren”, hierin staat beschreven op welke manier om wordt gegaan met
de werktijdfactoren in relatie tot de huidige cao.
· Bestuursformatieplan, hierin staat op bestuursniveau beschreven of er voldoende formatie
is om de werkgelegenheid van het personeel in vaste dienst te behouden en tevens of dit
komende jaren ook het geval zal zijn.
De GMR heeft helaas afscheid genomen van een viertal GMR-leden.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, de GMR is bereikbaar via gmr@conod.nl .

Startfeest 2017
We kijken met veel plezier terug op een heel gezellig startfeest en daar willen we alle
kinderen, ouders en ouders van de O.R. hartelijk voor bedanken! De voorbereidingen en alle
heerlijke baksels, de aankleding en de gezelligheid hebben hieraan bijgedragen. Ook het
weer zat gelukkig mee.
Super! nogmaals bedankt!
Vanuit Schoolmaatschappelijk werk
Het nieuwe schooljaar is volop in gang. Een mooi moment om jullie te informeren over het
groepswerk voor kinderen dat vanuit het schoolmaatschappelijk werk wordt aangeboden.
KIES – groep:
In het voorjaar 2018 willen we z.s.m. starten met een KIES – groep. KIES staat voor: kind in
echtscheiding situatie. Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt
ze. Hoe ze omgaan met de veranderende situatie kan zeer verschillend zijn. Om deze reden
is er voor kinderen een spel/praatgroep ontwikkeld om de scheiding te leren begrijpen, een
plaats te geven en een manier te vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk
vinden van de scheiding. Onderzoek door de universiteit van Utrecht heeft aangetoond dat
KIES helpt bij het verwerken van de scheiding en het contact met ouders verbetert. In de
KIES groep staat centraal hoe de scheidingssituatie voor de kinderen is, hoe de kinderen het
ervaren en er mee om kunnen gaan. Middels verschillende spelvormen gaan we hierin het
gesprek aan met de groep, kunnen ze ervaringen delen, verhalen van andere horen en
elkaar ook eventuele tips of adviezen geven. Tijdens de groep staat het eigen proces van het
kind centraal, niets hoeft maar het mag wel.
De KIES groep bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur en de groepsgrote is maximaal tien
kinderen in de leeftijd van groep 4 t/m 8. De KIES is onder begeleiding van speciaal hiervoor
getrainde begeleiders. Het kind staat centraal, de KIES coach bemoeit zich niet met de
thuissituatie. Alles wat besproken wordt, blijft binnen de groep. Aan de hand van creatieve
werkvormen en oefeningen gaan we samen in gesprek over de scheiding.
Aanmelden:
Er zijn voor uw kind geen kosten verbonden aan deelname. Om uw kind aan KIES deel te
laten nemen, is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of voogd.
De KIES zal op acht donderdagmiddagen na schooltijd plaatsvinden in het buurthuis “de
Ludinge” in Zuidlaren. Nadere informatie volgt wanneer uw kind is aangemeld. U kunt uw
kind aanmelden via: m.bloem@tynaarlo.nl. Vermeldt bij de aanmelding alstublieft de naam
van het kind, de leeftijd, het adres en het telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken.
Wanneer de groep vol is zal uw kind op de lijst komen voor de KIES - groep van het najaar
2018, hierover wordt u dan geïnformeerd.
Powerkidzz (sociale vaardigheidstraining)
Afgelopen september is er weer een sociale vaardigheidstraining gestart voor kinderen in de
leeftijd van groep 6 t/m 8, deze training heet “Powerkidzz”. In deze training werken we aan
de hand van verschillende thema’s en werkvormen aan de weerbaarheid van de kinderen. In
de training leren kinderen positief om te gaan met anderen, op de goede manier voor
zichzelf op te komen, niet weg te lopen voor lastige situaties en moeilijke situaties leren aan
te pakken. In het voorjaar 2018 starten we (bij voldoende aanmelding) met een nieuwe
Powerkidzz training. U kunt uw kind hiervoor alvast aanmelden, dit kan via
w.aalberts@tynaarlo.nl. Voorafgaand aan deelname wordt er altijd een intakegesprek
gepland met het kind en de ouder(s). Het is nog niet bekend op welke dag en waar de
training gegeven wordt.

