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Samen

veilig

talent

ontwikkelen

met

plezier!

Agenda:
25-03 start zomertijd
27-03 voorstelling groepen 1/2
28-03 Grote Rekendag
29-03 paasontbijt/paasviering
30-03 t/m 02-04 paasweekend
03-04 kleuter-moedermorgen

25-03
27-03
27-03
28-03

Lenthe
Jelle
Bart
Merlijn

gr.3
gr.1B/2B
gr.1B/2B
gr.8

31-03
01-04
01-04

Lieselotte
Pieter
Ruben

gr.4
gr.4
gr.4

We hopen dat jullie een fantastische dag gaan hebben!
Van 19 maart t/m 6 april is het thema ‘ Donker en licht’ Inhoud: De
spanning tussen donker en licht; Jezus als licht voor de mensen. Pasen als
overwinning op de duisternis en als bemoediging om lichtdragers te zijn in
de wereld. De volgende bijbelverhalen staan centaal: Licht onder de
korenmaat (Matteüs 5); Licht voor de wereld (Johannes 8); Lijdensen
paasverhalen (Johannes 18 t/m 21).

NL-doet Op zaterdagmorgen 10 maart is er door een grote groep vrijwilligers
weer enthousiast geklust op school. Dakboeien, ramen, lichtkoepels,
gangkasten en vele andere zaken zijn gepoetst. Ook in de tuin is men druk in
de weer geweest. Bomen zijn grondig gesnoeid, tussen de beukenhagen is
geschoffeld en zo ziet alles er weer piekfijn uit. Alle deelnemers heel hartelijk
bedankt voor jullie inzet!

Drie nieuwe ramen in of op de school;
Tijdens NL-Doet is door kunstenaar Leen van Wijngaarden
een nieuwe kunstwerk aan onze school toegevoegd. Dit
kunstwerk is nog onderdeel van de nieuwbouw van de twee
lokalen in het schooljaar 2015-2016. Hieronder uitleg over
het kunstwerk.

Het nieuwe kunstwerk aan de voorkant van de school bestaat uit 3 ramen van Cortenstaal.
De lijn van de drie echte ramen in de voorgevel wordt voortgezet in de nieuwe muur die
ontstaan is na de nieuwbouw. Dit kunstwerk geeft een inkijk in de school. Niet een gewone
inkijk van wat er te zien is, maar wat er gebeurt. Wat betekent de school nu precies voor de
kinderen?
In juni 2017 hebben alle kinderen een tekening gemaakt met als thema de Menso
Altingschool. Met deze tekeningen zijn juf Margreet en kunstenaar Leen van Wijngaarden
aan het werk gegaan. Zij hebben delen uit de tekeningen gezocht die gebruikt konden
worden voor het kunstwerk. Dit betekende niet altijd de mooiste tekening. Niet iedere
tekening kon gebruikt worden om te verwerken als kunstwerk en uit te snijden, zeker niet uit
staal. Van de tekeningen is het verhaal samengesteld zoals dat nu is te zien in de ramen.
Het kunstwerk bestaat uit drie delen, een drieluik, of misschien wel een “drieraam”. Het
verbeeldt het verloop van de school door acht jaar.
1e raam, Spelen en tijd: Het eerste raam verbeeldt de onderbouw. Als een kind 4 wordt,
is het groot feest. Naar de basisschool! Dan wordt er nog wel veel gespeeld
en kennis gemaakt met school. Tegelijkertijd gaat de klok een rol spelen in
de dag.
In de onderbouw is ruimte voor plezier (spelen) en samenwerken (klokkijken
en tijdsindeling van de dag)
2e raam, Ontwikkeling en spel: In het tweede raam, de middenbouw, zijn twee
sportende kinderen te zien. Dat staat voor mij gelijk aan het leren van (spel-)
regels en een andere manier van kijken naar spelen. Het spelen op school
krijgt meer vastigheid.
In de middenbouw gaat er veel aandacht uit naar de ontwikkeling (lezen,
talent) van de kinderen en sport en spel (samen, talent).
3e raam, Buitenwereld: In de bovenbouw, vooral in groep 7 en 8, richten de kinderen
zich meer op de toekomst. Wat gaat er na school gebeuren? Wat wil je later
worden? De school richt zich meer naar buiten. Tegelijkertijd gaan de
kinderen meer lezen en studeren. In de bovenbouw draait het om veilig klaar
zijn voor de volgende stap (buitenwereld).
Wij zijn erg blij met ons nieuwe kunstwerk, net als na de renovatie (2015
kunstwerk hoofdingang), 2005 Kunstwerk binnenplein, 1969 Kunstwerk
mozaïek Onderwijs Leerplein en 1955 kunstwerk pleiningang.
Ook dit geeft invulling aan onze Kernwoorden Samen veilig talent ontwikkelen
met plezier!

Vakanties 2018-2019
Hoewel het nog lang niet zo ver is, hierbij alvast het vakantie-overzicht voor het komende
schooljaar:
Eerste schooldag:
3 september 2018
Herfstvakantie
22-okt
26-okt
Kerstvakantie
24-dec
4-jan
Voorjaarsvakantie
18-feb
22-feb
Paasvakantie
19-apr
22-apr
Meivakantie
23-apr
3-mei
Hemelvaart
30-mei
31-mei
Pinkstervakantie
10-jun
10-jun
Zomervakantie
15-jul
23-aug
Kleutermoedermorgen
Op dinsdagmorgen 3 april wordt de Kleuter-Moedermorgen gehouden! Alle moeders van
kinderen uit groep 1 en/of 2 worden uitgenodigd om deze morgen met hun eigen
zoon/dochter te ervaren hoe het schoolleven in groep 1/2 nu echt is. Als moeder zelf niet
kan is hier natuurlijk altijd een oplossing voor te vinden in overleg met juf! We hebben er
vanaf dit jaar voor gekozen om de Kleuterouderdag één keer per jaar te houden. Vaders
nodigen wij volgend jaar dus van harte uit!
Pasen op de MAS
Op donderdag 29 maart staan we stil bij de betekenis van Pasen. Naast het vertellen van
verhalen en liedjes zingen over Pasen, gaan we samen het Paasontbijt houden. Het tweede
deel van de ochtend zal er in de klassen nog gewerkt/geknutseld worden in de sfeer van
Pasen
Om deze dag weer tot een succes te maken zijn wij nog op zoek naar het volgende:
- Ouders die ’s morgens eieren willen koken. Aan de deur van de teamkamer hangt een
opgavelijst, zou u zich hierop willen inschrijven? Vanaf dinsdagochtend 27 maart kunt u een
doosje eieren meenemen vanuit de teamkamer. U hoeft dus zelf geen eieren te kopen!
Graag ontvangen wij de warme eieren donderdag 29 maart voor 08:15 uur in de teamkamer.
- 8 thee thermoskannen voorzien van naam (graag uiterlijk woensdag 28 maart inleveren bij
groep 5).
- Ouders die ‘s ochtends donderdag 29 maart om 7:30u kunnen meehelpen om de
ontbijtspullen te verdelen over alle groepen. Aan de deur van de teamkamer hangt ook
hiervoor een opgave lijst.
- Ouders die om 11:00u kunnen meehelpen met opruimen/afwassen van de ontbijtspullen.
Aan de deur van de teamkamer hangt ook hiervoor een opgave lijst.
- Tenslotte is het belangrijk dat alle leerlingen uiterlijk woensdag 27 maart het volgende
hebben ingeleverd bij hun meester of juf: Bord, beker en bestek voorzien van naam in een
plastic zak!
Met vriendelijke groet, de Paascommissie.
Schoolkamp groep 7 en 8
Op 4, 5 en 6 juli gaan de groepen 7 en 8 met elkaar op schoolkamp naar Schiermonnikoog!
Hiervoor zijn we nog op zoek naar een aantal ouders die het leuk vinden om deze dagen
mee te gaan als begeleiding. Vooraf zullen we een aantal keren bij elkaar komen om het
kamp goed voor te bereiden. Vindt u het leuk om mee te gaan, dan kunt u zich voor 14 april
a.s. opgeven bij de groepsleerkracht. Dit mag natuurlijk ook per mail.

Gezocht: kosteloos materiaal
Er wordt wat afgeknutseld op school! Het kosteloos materiaal vliegt er doorheen. Graag
willen we onze voorraad weer bijvullen en aan u daarom de vraag of u mee wilt helpen
sparen. Kosteloos materiaal mag ingeleverd worden bij de groepsleerkracht. Hierbij kunt u
denken aan: lege toiletrolletjes, eierdozen, verpakkingen, melkpakken e.d. Bij voorbaat
dank!

Medezeggenschapsraad zoekt nieuw lid
De MR is op zoek naar een nieuw lid namens de ouders. Na een volledige termijn van 3 jaar
én een jaar verlenging geeft de huidige voorzitter van de MR, Wico Mulder de
voorzittershamer door aan Harm Kremer. Harm is sinds twee jaar lid van MR namens de
ouders. Daarmee ontstaat er een vacature voor een nieuw MR-lid.
De medezeggenschapsraad (MR) is binnen de basisschool het wettelijk inspraakorgaan voor
ouders en het schoolteam. De MR adviseert de directie en draagt daarmee bij aan de kwaliteit
van het onderwijs op school. Het is een wettelijk orgaan. De wet geeft aan welke
bevoegdheden de MR heeft. Gemiddeld wordt er om de zes weken vergaderd. Ook heeft de
MR regelmatig overleg met de directeur. Op de website http://www.infowms.nl/ is veel
informatie te vinden over het functioneren en de rol van een MR.
Onze MR bestaat momenteel uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. Een paar
voorbeelden van onderwerpen die de MR raken zijn: formatiebeleid, personeelszaken,
veranderingen in het lesaanbod, lestijden, schoolondersteunings profiel en visie ontwikkeling.
Kortom, zaken die gevolgen hebben voor zowel personeel als leerlingen.
In verband met bezetting en verwachte doorstroming, wordt van de kandidaat verwacht dat
hij/zij zich beschikbaar stelt voor een periode van twee a drie jaar. De voorkeur gaat uit naar
iemand die op termijn de plek van voorzitter wil overnemen.
Wil je eerst nog meer informatie over de MR neem dan contact op met Wico Mulder (06
22386029).
Indien je belangstelling hebt voor het lidmaatschap van de MR, reageer dan voor 12 april per
email: mr.mensoaltingschool@gmail.com
Na aanmelding vindt er een nader gesprek plaats. Indien er meerdere aanmeldingen zijn
bespreken we dit met de kandidaten en vindt er eventueel een verkiezing plaats.
Namens de MR,
Wico Mulder en Harm Kremer

