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28/11; oefenen Kerstkoor
(iedere dinsdag o.l.v. Muziekschool Triool)
28/11; Klankbordgroep
29/11; Schoen zetten
01/12; bovenbouw surprises inleveren.
04/12; Koffie ochtend & surpriseshow!
05/12; Sinterklaasfeest
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Sara
Finlay
Thijs
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Veerle
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gr.1A/2A

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).

Samen, veilig, op tijd naar school met uw hulp
Beste ouders/verzorgers,
Graag willen we onze lessen op tijd starten. Om deze reden gaat de eerste bel om 08.25 en
12.55 uur. Dit is voor de leerlingen vanaf groep 3 het teken dat ze naar binnen mogen. Om
08.30 en 13.00 uur willen wij starten met de lessen! Graag uw aandacht hiervoor.
Wilt u bij het brengen ook denken aan de autovrije Menso Altingweg? Wanneer u uw kind
brengt met de auto, dan graag via de Brinkhovenlaan. In onze jaarbijlage vindt u hier op
bladzijde 17 meer informatie over.

12 december actiedag onderwijs!??
Ook in december vinden er weer stakingsacties plaats. Bovenstaande datum is wellicht
handig om te noteren in uw agenda. Houdt u er rekening mee dat er een kans is dat uw kind
dan niet op school terecht kan. Meer informatie over het hoe en waarom van deze staking
vindt u in de bijlage. Het gaat hier om een brief van ons bestuur.

Actie Schoenmaatjes
In december gaat de MAS weer meedoen aan de actie
Schoenmaatjes! Actie Schoenmaatjes (www.edukans/schoenmaatjes)
is een actie voor kinderen in zeer arme gebieden in de wereld. Met
deze actie willen wij samen met u en de leerlingen leren delen.
Het is voor een kind in Nederland goed om zich er bewust van te zijn
dat niet iedereen het zo goed heeft als wij het hier hebben. Met Actie
Schoenmaatjes kan dat!
Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de schoenendoos mag
staat in de folder die vandaag aan de kinderen meegegeven wordt. Ook voegen wij
de flyer als bijlage toe aan deze zendmaster.
We hopen dat er, net als voorgaande jaren, veel kinderen meedoen aan deze actie.
We hebben speciaal voor deze actie uitvouwbare schoenendozen ontvangen. Van de
groepsleerkracht of Meester Menno kunt u een doos ontvangen en deze vervolgens
vullen en versieren.
Er wordt om een bijdrage in de verzendkosten gevraagd. Wanneer u daaraan gehoor
wilt geven, kunt u het machtigingsformulier wat ook bij de flyer zit in de brievenbus
bij de hoofdingang stoppen. Wanneer u niet financieel wilt bijdragen, laat dat uw
kind er vooral niet van weerhouden toch een doos te vullen!
Bij de hoofdingang komt wederom de verzamelplaats voor de gevulde
schoenendozen.
We vragen u de dozen in te leveren vóór dinsdag 19 december!
Muziekschool
Vind jij het ook zo leuk om muziek te maken? Meld je dan nu aan voor
muziekles!
Na schooltijd gaan Sanne Wijnja en Suzanne Dullaart, van muziekschool ‘de
Triool’ lessen geven op de Menso Altingschool. Zij bieden onder andere AMV
(algemene muzikale vorming), koor, gitaar, piano en klein koper aan.
Deze twee aan het conservatorium afgestudeerde muziekdocenten gaan op een speelse en
toegankelijke manier met muziek bezig. Lijkt dit je leuk of wil je meer informatie? Mail dan
naar: Muziekschooldetriool@gmail.com
Sinterklaas op de MAS
Op dinsdag 5 december is het zover: Sinterklaas brengt een bezoekje aan de MAS. De
kinderen hebben inmiddels een brief ontvangen van de Sint. Hij komt zeker, maar of de
pieten meekomen is nog maar de vraag. Zij zijn namelijk erg ondeugend en lopen steeds
weg. Gelukkig houden deze pieten erg van mooie muziek en versieringen en de Sint hoopt
dan ook dat ze op school blijven wanneer wij de school prachtig versieren en de mooiste
liedjes zingen. Wij gaan ons best doen!

Project water
Vorige week hebben de verschillende klassen gewerkt aan een project over het thema water.
Hieronder uit een paar klassen een verslag.
Groep 1/2b:
In de afgelopen week is er in groep 1/2b gewerkt rondom het thema water. We zijn met
elkaar op ontdekkingstocht geweest in en rond de school en weten nu dat water heel
belangrijk is en overal voor gebruikt wordt zoals schoonmaken, verwarmen, koelen, om te
drinken, in te zwemmen, over te varen en nog veel meer. Dat de kinderen al veel wisten
over drijven en zinken bleek toen we in de klas proefjes gingen doen. Waarom je dijken
moet bouwen en hoe water schoongemaakt wordt hebben we geleerd van iemand van het
waterschap. Zij las het het verhaal voor van Eikie en Oekie eekhoorn die een overstroming in
het bos wilden verhelpen. Water kan ook verschillende geluiden maken. Dat hebben we
gehoord tijdens het watergeluidenbingospel. Het was een heel leuk en leerzaam project.

Groep 7:
Ook in groep 7 is er hard gewerkt over ‘water.’ De leerlingen hebben een ontdekpad
gelopen, waarbij ze van alles leerden over water. Zo werd er een echte waterpomp gebouwd
en leerden ze hoe water gezuiverd kan worden. Daarnaast zijn er mooie muurkranten
gemaakt en deze zijn aan elkaar gepresenteerd. Wanneer u het leuk vindt, kunt u deze nog
in de klas komen bekijken. Ook is er een onderwaterwereld gemaakt met wasco en ecoline,
gingen de kinderen Schaatsen voor water en gingen ze op excursie naar de waterzuivering in
Assen. Hieronder daarover een verslagje van Gijs.
Vandaag (17 november) waren we op excursie naar de waterzuivering in Assen. Het was
daar leuk, maar het stonk er wel verschrikkelijk voor sommige kinderen. Ikzelf vond het
meevallen. Toen we aankwamen gingen we verzamelen. Eerst ging een mevrouw alles
uitleggen over waar het waterschap (Hunze en Aa's) voor dient. Toen liet de mevrouw ons
zien hoe het vieze, stinkende water werd gezuiverd tot schoon water. Dat duurt ongeveer 12
uur. Het schone water komt uiteindelijk in het kanaal (de natuur) terecht. Het gezuiverde
water is niet zo schoon als kraanwater. Een ander bedrijf maakt er kraanwater van. We
mochten over het hele terrein lopen en dingen bekijken! Mooier kon de dag niet!

