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18-01 t/m 01-02
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met
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Agenda:
22-01 start Toetsweek
23-01 Klankbordgroep
25-01 MRT-screening groep 2 (zie bijlage)
29-01 Leerlingenraad
30-01 Inloopmiddag

18-01
19-01
19-01
21-01
23-01

Nora-lie
Elise
Job
Rogier
Teun

gr.7
gr.1B/2B
gr.5
gr.1C/2C
gr.8

25-01
29-01
29-01
29-01

Emma
Tomas
Teun
Maarten

gr.6
gr.1C/2C
gr.1B/2B
gr.3

We hopen dat jullie een fantastische dag gaan hebben!
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).

Inloopmiddag: Op dinsdag 30 januari hopen wij u na schooltijd te ontmoeten op
onze inloopmiddag. Op deze middag is het de bedoeling om samen
met uw zoon/dochter in de eigen groep te kijken. Het is voor alle
duidelijkheid géén vragen uurtje voor leerkrachten, wanneer u
30 januari
vragen heeft kunt u beter even op een ander moment een afspraak
15u
maken. Het gaat er meer om dat uw zoon/dochter even kan laten
inloopmidd
ag
zien waar hij/zij zoal mee bezig is op school.

2018 een nieuw jaar met nieuwe kansen
2018 wordt voor alle mensen rondom de Menso Altingschool hopelijk weer een jaar
van ontwikkelen. Als school ontwikkelen we ons doordat we onderdeel van CKC
Drenthe worden, een nieuwe kans en nieuwe uitdaging. Woensdag 17 januari hebben
we met alle betrokkenen van CKC Drenthe de start van deze nieuwe periode gevierd,
en ook de leerlingen hebben vandaag gemerkt dat er wat veranderd is. Als grote
schoolvereniging met 31 scholen, zijn er meer kansen en mogelijkheden.
We hopen natuurlijk dat dit voor ons als Christelijk Kind Centrum Menso
Altingschool ook zeker zo mag uitkomen. Als het goed is, zullen onze leerlingen hier
weinig van merken omdat wij op de MAS gewoon doorgaan met ‘samen veilig talent
ontwikkelen mèt plezier!’ Ik hoop dat ook 2018 weer een jaar mag worden waarin
leerlingen, teamleden, ouders en betrokkenen zichzelf verder ontwikkelen! Allemaal
een goed nieuw kalenderjaar gewenst!
Nieuw verenigingslogo
zoals u in de bestuursfusiebrief van 14 december heeft
kunnen lezen heeft onze nieuwe schoolvereniging ook
een nieuwe huisstijl gekregen.
De gekleurde balletjes in het logo staan symbool voor de
verscheidenheid die wij bieden op de scholen. Een goede
waarnemer ziet bovendien de kleuren van de beide, gefuseerde organisaties terug.
Centraal in het logo ziet u het kind wat op deze manier ook spreekwoordelijk centraal
staat! Alle scholen hebben een hierbij aansluitend “met de vereniging verbindend logo”
mogen ontwerpen, welke is gebaseerd op het algemene logo van CKC Drenthe. Dit
logo zult u dus regelmatig tegenkomen. We hebben net als alle andere CKC Drenthe
scholen in de diverse bolletjes
ons
schooleigen
karakter
toegevoegd. Hierbij hebben wij
gekozen voor onze drie “Maspoppetjes.”
Een
nieuwe
schoolvereniging dus met nieuwe
stijl maar met behoud van al het
goede uit het verleden!
Fietsenstalling:
Omdat wij het als school promoten om op de fiets te komen, is het
natuurlijk belangrijk dat de fietsen van leerlingen ook goed gestald
kunnen worden. Op dit moment gaan er zoveel kinderen al op de fiets
dat onze fietsenstalling voor de bovenbouw te vol wordt. Dit probleem
willen we in eerste instantie oplossen door de fietsen van groep 6
vanaf nu voor het eigen lokaal te plaatsen. Vanaf maandag zullen daar
fietsenrekken staan waarin je je fiets kunt plaatsen.

