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We hopen dat jullie een fantastische dag gaan hebben!
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Van 8 t/m 26 januari is het thema “Contact” Inhoud: Over contact tussen
mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de ander. De volgende
bijbelverhalen staan centraal: De man op het dak (Lucas 5); De kinderen
bij Jezus (Marcus 10); Genezing van een verlamde man (Matteüs 12); Tien
melaatsen (Lucas 17); De blindgeborene (Johannes 9); De Samaritaanse
vrouw (Matteüs 15).

Nieuwjaarswensen
Maandagmiddag 8 januari nodigen wij u na schooltijd van harte uit om elkaar een goed
nieuw jaar te wensen!

Jaarafsluiting
Het kalenderjaar 2017 is bijna geschiedenis! Net als onze
schoolvereniging CONOD, want vanaf 2018 wordt dit CKC Drenthe. In
januari 2017 kwamen juf Yvonne Lappöhn en juf Ilja terug op school
na een verlofperiode. Tijdens de grote rekendag en het project hebben
we steden gebouwd.
Alle kinderen zijn op schoolreis of schoolkamp geweest. We hebben afscheid genomen van
juf Aukje, een bekend gezicht bij ons op school, nu als directeur op een C.K.C.
Drentheschool in Veenhuizen. We zijn blij dat juf Christien hiervoor ons team kwam
versterken. Voor de zomervakantie hebben we een week op de MAScamping doorgebracht
met tentjes, campingstoelen en een geweldig Open Podium. Na de Zomervakantie zijn juf
Leonie en juf Jochebed met verlof gegaan, en beide hebben inmiddels een gezond kindje.
Juf Romée en juf Laura hebben Jochebed en Laura vervangen, en zij blijven gelukkig óók in
2018 bij ons, juf Jenneke heeft een nieuwe functie binnen de school en Juf Fennelien kwam
na de vakantie en neemt per 1-1-‘18 afscheid omdat ze besloten heeft door te willen
studeren. We hebben in het nieuwe schooljaar al veel leuke dingen gedaan.
Kinderboekenweek was gruwelijk eng, lampionnen zijn gemaakt, Sinterklaas is langs
geweest, groep 6,7 & 8 zijn naar de televisiestudio in Aalsmeer geweest en het Kerstkoor
ging langs bij Zorgcentrum De Duinstee.
En zo valt er nog veel meer te melden. Maar het aller belangrijkste is toch wel dat we ons
allemaal weer een jaar lang ontwikkeld hebben. Of we nu
hebben leren knippen, of leren schrijven, de tafel van 7, of
eindelijk na veel oefenen de koprol kunnen.. Samen hebben wij
gewerkt om veilig talent te ontwikkelen met plezier!
Ik hoop dat ook 2018 weer een jaar mag worden met kansen en
mogelijkheden tot ontwikkelen voor iedereen! Namens de Menso
Altingschool wens ik iedereen goede Kerstdagen toe en een
gelukkig gezond én leerzaam 2018! Menno Luiks
Wijzigingen rooster
Voor alle duidelijkheid: Het nieuwe rooster met betrekking tot de groepen 1/2, 5 & 6 start
vanaf 15 januari! Dit houdt in dat groep 6 op 8 januari helaas nog geen gymnastiek heeft.
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 tot 20.30 uur. Voor de
jeugd tot en met de basisschoolleeftijd wordt er een toertocht
gehouden.
Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Deelnemers krijgen na afloop als herinnering een medaille !
Zaterdag 17 februari 2018 van 18.00 uur - 20.00 uur
LEDENKAART MEENEMEN
Denk aan de handschoenen ( verplicht) en muts !

Kinderkerstviering 24 december in de Onlanderij

Ik steek het grote licht hier aan
Het licht dat straalt echt overal
Want de Redder van de wereld
Is nu geboren in een stal.

Op zondag 24 december vieren we weer het kerstfeest in de
stal van de Onlanderij, voor kinderen en hun (groot)ouders.
We beginnen om 19.00 uur en de dienst zal maximaal een
uur duren. We gaan luisteren naar het kerstverhaal en
zingen bekende kerstliederen. Na afloop zijn er
chocolademelk, glühwein en kerstkransjes.
Iedereen is van harte welkom!
Een paar praktische punten:
 we zitten op strobalen in een onverwarmde stal, dus
kleed je warm aan of neem een deken mee.
 parkeren bij de Onlanderij is niet mogelijk, dit kan
wel op de parkeerplaats tussen de scholen aan de
Borchsingel. Ook de fietsen graag zoveel mogelijk bij
de scholen parkeren, of aan de achterkant van de stal.
 Er is een levende kerststal in de Onlanderij!
 Ivm de veiligheid is er plaats voor 500 mensen, dus vol = vol.
We zien jullie graag in de Onlanderij op 24 december!
Kaj van der Plas, Sjoerd Alkema, Margreet Matter,
Hannah Matter, José Groenboom, Rian Westmaas
Herinnering Kerstviering
Uitnodiging voor alle kinderen, ouders en
verzorgers van de Menso Altingschool,
We naderen zo langzamerhand de sfeervolle tijd van Kerst. Het lijkt ons
erg mooi om dit jaar het Kerstfeest gezamenlijk te vieren met kinderen,
broertjes en zusjes en ouders.
Het idee is dat we met elkaar een korte Kerstwandeling gaan maken van een kleine 20
minuten naar het landgoed Vennebroek van de familie Meurs, die hun prachtige tuin met ons
wil delen. Omdat we vanuit school achterlangs willen lopen is het handig om laarzen en
warme jassen te dragen en bij neerslag een paraplu mee te nemen. Onderweg beleven jullie
hier en daar een stukje van het Kerstverhaal.
Iedereen mag een lichtje, lampion of zaklamp meenemen. De weg naar het
landgoed is deels onverhard, houd hier rekening mee met kinderwagens en
buggy’s. Het Kerstfeest is op donderdag 21 december. Vanaf 17.00 uur 17.30 kunt u met het hele gezin vanaf school vertrekken, ouders blijven
verantwoordelijk voor hun kinderen. Op het eindpunt aangekomen is er een
korte samenkomst met een drankje en een hapje.
Om 18.30 is het afgelopen en wensen we jullie
alvast een fijne vakantie toe.We hopen op een
sfeervol Kerstsamenzijn,
De Kerstcommissie en de ouderraad

