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We hopen dat jullie een fantastische dag gaan hebben!
Van13 november t/m 1 december is het thema “Horen” Inhoud: De betekenis van
geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen. Het volgende bijbelverhaal
staat centraal: Eli en Samuël (1 Samuël 1 t/m 8).

Inloopmiddag
Op dinsdag 21 november organiseren we direct na schooltijd een
inloopmiddag. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken wat uw
zoon/dochter zoal maakt en doet in de klas. Het is de bedoeling om
samen met uw kind(eren) één en ander te bekijken. Voor alle
duidelijkheid: U kunt in overleg met de leerkracht natuurlijk altijd eens op
een ander moment in de klas kijken wanneer u dit beter schikt.

Belangrijke bijlagen
Naast deze ZendMASter sturen wij u nog twee bijlagen:
 We attenderen u op de Ouderbijdrage. Middels deze bijdrage zijn wij in staat om
feesten als sinterklaas en kerst te organiseren.
 Verder uw aandacht voor de brief met betrekking tot toestemming voor het
gebruiken van foto’s of mogelijk liever niet gebruiken van deze foto’s. Ook zenden we
u een brief mee welke gaat over mogelijke toestemming voor het gebruiken van op
school gemaakte foto’s van uw kind(eren).
Graag uw aandacht voor beide brieven.

(GROOT)OUDERS BEDANKT!!

Op woensdag één november werden weer veel van onze leerlingen, net
als iedere ochtend en middag, geholpen bij het oversteken van de
Hoofdweg door onze brigadiers.
Deze woensdag werden tevens, net als na iedere vakantie, alle kinderen
van de MAS gecontroleerd op luizen en neten. We kunnen u melden dat
de laatste controle aangaf dat we helemaal luizenvrij zijn!
Ook werden die ochtend alle fietsen gecontroleerd, door de controleurs van adviezen
voorzien of goedgekeurd. Op deze manier hopen we, samen met de verkeerscommissie alle
kinderen ook in de "donkere maanden" veilig en zichtbaar op school te laten komen.
Een week later lopen vele ouders met kinderen vóór acht uur al door de school om te helpen
bij het voorbereiden van het schoolontbijt.
Kortom “gewoon” twee schooldagen waarbij we weer veel van onze ideeën mogelijk kunnen
maken met de hulp van vele ouders! Langs deze weg willen we daarom alle vrijwilligers (niet
alleen van deze twee dagen, maar ook van al die andere momenten) ontzettend bedanken!!
Zonder u is dit allemaal niet mogelijk.
Groep 1/2 gym op vrijdag
Op verzoek van Trias de vraag of de (groot)ouders van groep 1/2a die hun zoon/dochter
met de auto naar de gymzaal brengen, deze auto willen parkeren vóór het gebouw van
“Oal Eel”. De parkeerplaatsen naast de voormalige Bladergroenschool mogen alleen gebruikt
worden door ouders van Ieniemienie. Deze afspraak is op verzoek van Trias samen met
tijdelijke huurder ‘De Westerburcht’ gemaakt.
Week van de Mediawijsheid
Van 20 tot en met 24 november is er de “Week van de mediawijsheid.” In alle groepen
wordt er deze week aandacht besteed aan zaken rondom (social) media. Veilig internetten,
social media en cyberpesten zijn onderwerpen die in verschillende groepen aan bod komen.
Natuurlijk besteden wij hier gedurende het schooljaar al aandacht aan, maar niet verkeerd
om hier tijdens een dergelijke week nog eens extra aan te werken met de leerlingen.

Fietscontrole
Woensdag 1 november heeft de jaarlijkse fiets controle
plaatsgevonden. Dit jaar werden we bijgestaan door een
medewerker van Veilig Verkeer Nederland. We keurden de fietsen
op basis van de wettelijke richtlijnen. Kinderen kwamen massaal
op de fiets! In groep 3 kwam iedereen op de fiets! We hebben in
totaal 139 fietsen gekeurd. Voor de fietsen die we moesten
afkeuren ontbrak of de bel, of deed het licht het niet. Misschien
alsnog goed om aandacht voor te hebben, vooral die verlichting!
Wat ook wij niet zo goed wisten en deze ronde hebben geleerd is
dat reflectie in de banden, in de trappers en het hebben van een
achter reflector onderdeel zijn van een goede, volledige verlichting en dus verplicht zijn.
Bedankt iedereen voor jullie medewerking! De verkeerscommissie.
Kort verslag GMR vergadering 17 oktober 2017
De GMR heeft voor deze vergadering Directeur-Bestuurder
a.i., Jacqueline Mulder uitgenodigd voor een toelichting op de stand zaken ten aanzien van
de fusie. De fusie is bijna rond, het wachten is nog op antwoord van de Overheid, deze
wordt één dezer dagen verwacht. Een delegatie van beide GMR’en heeft kennis gemaakt en
ze hebben met elkaar gesproken over de samenstelling van de GMR na de fusie. Dit is met
onze GMR besproken tijdens de vergadering jl. en de GMR heeft haar gezamenlijke
standpunt daarover bepaald.
Verder is het beleidsstuk “Veiligheid” aan de orde geweest:
Hier staat in aangegeven hoe de scholen van CONOD omgaan met sociale veiligheid. In dit
plan is ten behoeve van alle scholen beleid op het terrein van agressie, geweld, seksuele
intimidatie, discriminatie en pesten opgenomen. De (P)GMR heeft haar instemming
verleend.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, de GMR is bereikbaar via gmr@conod.nl .
*ingezonden bericht**ingezonden bericht**ingezonden bericht**ingezonden bericht*
Gratis schaatsen in Kardinge voor leden ijsvereniging Paterswolde
LEDEN van de ijsvereniging Paterswolde kunnen op onderstaande data gratis schaatsen op
de kunstijsbaan KARDINGE in Groningen.
 zaterdag 23 december 2017 van 18.00 uur – 20.30 uur
 zaterdag 17 februari 2018 van 18.00 uur - 20.00 uur
LEDENKAART MEENEMEN, Denk ook aan handschoenen ( verplicht) en muts !
*ingezonden bericht**ingezonden bericht**ingezonden bericht**ingezonden bericht*

Vanuit groep 5
Afgelopen periode zijn wij (groep 5) in de klas heel erg druk bezig
geweest met allerlei activiteiten rondom de Kinderboekenweek.
We hebben meegedaan met een schrijfwedstrijd van de Read Shop.
We hebben allemaal spannende en enge verhalen bedacht en hier
hebben we ook tekeningen bij gemaakt. Deze verhalen zijn heel erg
mooi geworden. Of we iets hebben gewonnen weten we nog niet.
Ook hebben we meegedaan met een kleurwedstrijd. Hierbij hadden
we allerlei spannende en mooie kleurplaten die we zo mooi
mogelijk moesten inkleuren. Ze zijn heel mooi geworden maar ook
hiervan weten we niet of we iets hebben gewonnen.
In de klas hebben we allerlei monsters gemaakt; monsters van
kranten, monsters van papier, mummies van klei en ijzerdraad. Ook
hebben we met knakworsten en bladerdeeg mummies gemaakt die
we later konden opeten! Ze waren erg lekker geworden.
We hebben in de Kinderboekenweek het boek: ‘De griezels
van Bakstein’ gekregen. Uit dit boek leest de juf elke dag voor. Het
is een erg spannend boek maar hij is ook gewoon heel erg
grappig.
Aankomende vrijdag gaan we in de klas nog monsterslijm maken
met ogen en glitters. We kunnen niet wachten tot we hier eindelijk mee gaan beginnen.
Al met al zijn we dus heel druk bezig geweest!
Reminder: lampionnenshow
Vanavond bent u van 17.00 tot 18.00 uur van harte welkom om alle prachtige lampionnen
die de afgelopen weken gemaakt zijn te komen bewonderen!

Doe-middag op het Terra.
Op dinsdag 14 november gaat groep 8 een middag meelopen op het Terra in Eelde. Dit
om te ervaren hoe het eraan toegaat op een middelbare school. U kunt denken aan
lessen geschiedenis, Engels, techniek en dergelijke. Naast het volgen van enkele korte
lessen, zullen de leerlingen ook een korte voorlichting bijwonen over het VMBO of het
Groene Lyceum. Kortom een middag om alvast te ervaren hoe het eraan toe gaat op de
middelbare school.
Schaatsen voor water
Op woensdag 15 november gaan de groepen 6, 7 en 8 Schaatsen voor water op de ijsbaan
in Kardinge. De leerlingen hebben de afgelopen tijd sponsoren gezocht en zullen deze
ochtend een uur lang gaan schaatsen. Hierbij halen ze geld op voor scholen voor in Ethiopië.
Deze scholen hebben geen wc’s en schoon drinkwater. We hopen middels deze actie een
steentje te kunnen bijdragen.

Excursie groep 7
Op vrijdag 17 november gaat groep 7 naar aanleiding van het komende NME project over
water op excursie. We gaan met elkaar naar de waterzuivering in Assen en leren daar tijdens
een rondleiding alles over het zuiveringsproces van water.
Voor deze ochtend zijn wij nog steeds op zoek naar ouders die mee willen gaan en ons dus
ook kunnen ondersteunen met het vervoer.
We vertrekken om 08.30 uur van school, de rondleiding start om ongeveer 09.00 uur en
rond 10.15 uur zullen we teruggaan naar de MAS.
Wilt u ons helpen en vindt u het leuk om mee te gaan, dan kunt u zich opgeven bij juf
Fennelien. Dit mag natuurlijk ook per mail: f.ypma@conod.nl. Wilt u bij het aanmelden
doorgeven hoeveel kinderen u kunt vervoeren?
We verheugen ons op een gezellige en leerzame ochtend!

