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Samen

veilig

talent

ontwikkelen

met

plezier!

Agenda:
3 september 14.45u kijken in de groep.
27 september informatieavond

Welkom terug!
Beste leerlingen en ouders, aanstaande maandag 3 september gaan we weer
beginnen!! Het zal voor velen even wennen zijn wanneer de wekker vroeg gaat en
alle leerlingen om 8.25uur weer op school verwacht worden.
Meester Frank heeft een dochter!!
Dinsdagmorgen hoorden wij het mooie nieuws dat meester Frank en zijn
vrouw Kirsten een dochter hebben gekregen! Wat een rijkdom iets waar
ook wij dankbaar voor mogen zijn! Wij wensen Frank en Kirsten veel
gelukt toe met hun dochter Lieke!
Nieuwbouw en fietsenstallen;
Het zal ook wennen zijn als u op de fiets op school komt, de oude fietsenstalling is dan al
met hekken afgesloten, omdat deze gesloopt gaat worden voor onze nieuwbouw. We gaan
dus op andere plaatsen parkeren:
 De groepen 1-3 parkeren bij het vossenhol, hier staan rekken waarin de fietsen
geplaatst kunnen worden.
 De groepen 4 & 5 parkeren bij de muur tussen de berkenbomen, waar de
leerkrachten ook altijd de leerlingen verwelkomen.
 De groepen 6, 7 en 8 parkeren voor hun eigen lokaal.
 De ouders willen wij vragen zoveel mogelijk op de stoep voor het hek te parkeren én
of op de plaatsen bij groep 4 & 5.
Gymrooster : (de groepen 3 starten de eerste donderdag met gym)
Groep 3a maandag 14.00u (bus 13.40u) & donderdag 13.00u (bus 13.00u)
Groep 3b maandag 13.15u (bus 13.00u) & donderdag 14.00u (bus 13.40u)
Groep 4 dinsdag 9.15u
(bus 8.55u) & donderdag 13.00u (bus 13.00u)
Groep 5 dinsdag 9.55u
(bus 9.35u) & donderdag 14.00u (bus 13.40u)
Groep 6 dinsdag 11.00u* & donderdag 10.00u
Groep 7 dinsdag 13.00u* & donderdag 11.00u
Groep 8 dinsdag 14.00u* & donderdag 9.00u
* de gymtijden voor de groepen 6.7 & 8 zullen dit jaar wijzigen in verband
met de ochtend en middaglessen. Als we gaan wijzigen leest u hierover in deze ZendMASter.

Nieuwbouw en pauzes;
In verband met het kleinere schoolplein, houden wij tijdens de bouwperiode verschillende
ochtendpauzes.
De groepen 3 & 4 zullen van 10.00u – 10.15u pauze houden.
De groepen 5 & 6 zullen van 10.15u – 10.30u pauze houden.
De groepen 3 & 4 zullen van 10.30u – 10.45u pauze houden.
Startfeest wordt schoolfeest;
Uit verschillende evaluaties van vorig jaar kwam duidelijk naar voren dat de start van het
vorige schooljaar te vol zat met activiteiten, zo hadden we de informatieavond, startfeest en
omgekeerde 10minutengesprekken. Wij hebben bij de jaarplanning van dit jaar gekeken
naar een passende oplossing hiervoor. Uiteindelijk hebben wij er voor gekozen om van het
startfeest een Schoolfeest te maken verderop in het schooljaar.

Veilig van en naar de Menso Altingschool!
Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL)
De Menso Altingschool heeft het Drents Verkeers-veiligheidslabel (DVL); dit houdt in dat de
school een verkeersplan heeft waarbij alle leerlingen vanaf groep 1 verkeerslessen krijgen.
Dit gebeurt in de klas, maar ook door middel van praktijklessen aangepast aan de leeftijd. Bij
het DVL hoort ook een plan voor de verkeersveiligheid rondom school. Hieronder wordt
uitgelegd wat het verkeersplan rondom de Menso Altingschool inhoudt.
Op de fiets
Kinderen leren om deel te nemen aan het verkeer door dit in de praktijk te kunnen brengen.
De afspraken die we met zijn allen hebben gemaakt, zijn er op gericht om de kinderen op
een veilige manier van en naar school te kunnen laten fietsen. De verkeersbrigadiers staan
bij de Hoofdweg om het oversteken zo veilig mogelijk te maken. Op deze manier leren
kinderen gebruik te maken van een zebrapad bij het oversteken (lopend, met de fiets aan de
hand). De Duinstraat en de Menso Altingweg worden door ouders die de kinderen met de
auto naar school brengen niet gebruikt. Zo zorgen we ervoor dat deze straten in de spitstijd
van het halen en brengen voor de fietsende kinderen relatief rustig zijn. Ze kunnen de
fietsingang van de school veilig bereiken!
Met de auto
Brengt u uw kind met de auto naar school? Maak dan gebruik van de route die is
afgesproken.
Zo zorgen we samen voor de veiligheid van onze kinderen.

Fietsers route

auto route

Wij zien u aanstaande maandag allemaal graag weer terug op school !

