
  

 

 

 

 

 

 

 

    Samen   veilig   talent   ontwikkelen   met   plezier! 
 

 

 

 

 

 

 

Week 7 t/m 10 (15 februari t/m 12 maart): Voelen 
Inhoud: Invoelen en aanvoelen, aanraken of mijden. Gevoel of verstand 
volgen. Grenzen aanvoelen, nabijheid of afstand.  
Bijbel: Jezus wordt geraakt door mensen (Matteüs 9); Kinderen bij Jezus 
(Matteüs 19, 13-15); Tien melaatse mannen (Lucas 17, 11-19); Iemand 
genezen op sabbat (Matteüs 12, 9); De blindgeborene (Johannes 9); Een 
vrouw uit het buitenland (Matteüs 15, 21-28). 

 
Het is heel fijn om alle kinderen weer samen in de school te zien! We proberen 
hierbij natuurlijk om ons, ook in de school, allemaal goed aan de afspraken te houden! 
De leerkrachten en leerlingen van groep 7 & 8 dragen mondkapjes in de openbare ruimtes. 
We proberen zo veel mogelijk thuis te werken, en alle besprekingen gaan digitaal. 
Ook van de ouders zien wij gelukkig heel veel medewerking! Op verzoek toch nog even een 
herinnering: Zou u als u moet wachten op meerdere kinderen dit op het grasveld voor de 
groepen 1/2a, 1/2b en 3 willen doen, en het verzoek om met mondkapje te wachten.  
Tenslotte zeker in deze sneeuwperiode de herinnering dat we de Menso Altingweg autovrij 
houden zodat onze fietsers hier veilig langs kunnen fietsen. Helemaal nu ook door de 
sneeuw de wegen toch minder goed begaanbaar zijn. 
 
Gymlessen: Tot de voorjaarsvakantie blijven wij op ons eigen terrein gymmen. Na de 
vakantie hopen wij weer naar de sporthal te gaan. De komende week zullen meester Marcel 
en juf Petra gewoon les geven op de MAS zelf. 
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Nummer 11 

11-02 t/m 04-03-‘21 

De ZendMASter 

14-02 Hylke  gr.1/2B    24-02 Eline  gr.7 
15-02 Maarten gr.6     01-03 Friso  gr.7 
16-02 Luuk  gr.1/2B    02-03 Mandy  gr.6 
17-02 Jonathan gr.7     02-03 Mare  gr.7 
19-02  Casper  gr.8 
 

12-02    Géén rapporten mee! 
   (zie ook bladzijde 2) 
14-02    Valentijnsdag 
22-02 tot 26-02  Voorjaarsvakantie  
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We zijn weer aan het leren, werken en spelen op de MAS!!  In de 
afgelopen periode hebben naast de leerkrachten óók papa’s, mama’s, 
broers/zussen, opa’s, oma’s, buurvrouwen, oppas en noem maar op hun 
best gedaan om kinderen te ondersteunen bij het thuiswerken. Dat viel 
niet altijd mee, want in veel gevallen moest er zélf ook thuis gewerkt 
worden! Kortom, een lastige tijd voor iedereen. Vanaf deze plek willen 
wij alle “thuismeesters” en “thuisjuffen” heel hartelijk 
bedanken! Het was een bijzondere tijd waarin ook wel heel veel 
geleerd is. Ik vond het mooi om bij de lessen tijdens digitale observaties 

te merken hoe ontzettend goed er opgelet werd en hoe (digitaal) vaardig alle leerlingen zijn. 
Ook als team hebben wij enorm veel en enorm snel geleerd in deze Lockdown. Bedankt voor 
de digitale samenwerking, maar ook fijn dat we nu weer samen zijn.  
 
Citotoetsen: Wanneer de midden-Citotoetsen voor de groepen 3 tot en met 8 afgenomen 
worden, wordt op dit moment door onze intern begeleider samen met de collega’s van CKC 
naar gekeken. Het is de planning dat wij na de Citotoets de rapporten meegeven en daarna 
de oudergesprekken gaan houden. Mocht u eerder contact willen hebben mail gerust even 
naar de leerkracht van uw kind, voor leerlingenzorg naar Magdaleen (IB) 
(m.berkhof@ckcdrenthe.nl) of school organisatorisch naar Menno (m.luiks@ckcdrenthe.nl)  
 
 
Nieuw ouderportaal 
U bent van ons gewend dat we informatie via Mijnschoolinfo versturen. En ook het intekenen 
van de 10minuten-gesprekken ging altijd via Mijnschoolinfo. Helaas houdt Mijnschoolinfo per 
1 maart op te bestaan en daarom zijn we op zoek gegaan naar een geschikt alternatief. Dit 
is SocialSchools geworden. Een handige en mooi vormgegeven applicatie, die zowel op uw 
smartphone als op uw desktopcomputer bekeken kan worden. Het voordeel van 
SocialSchools is dat het veel functionaliteiten in zich heeft: leerkrachten kunnen belangrijke 
informatie met u delen, maar ook snel even een leuke foto plaatsen. Verder kunt u 
eenvoudig uw kind ziekmelden via de app, de evenementenkalender bekijken, een berichtje 
sturen naar de leerkracht en intekenen voor de 10-minuten-gesprekken. U kunt zelf instellen 
of u berichten alleen in de app ontvangt of dat u ook een notificatie via email krijgt. Later 
deze maand krijgt u een email waarmee u uw account kunt activeren en vanaf 1 maart zal 
de communicatie via SocialSchools plaatsvinden. 
 
Nieuwe website 
Ook de website gaat per 1 maart veranderen. Achter de schermen zijn we bezig met het 
inrichten van een nieuwe website, die nog aantrekkelijker en handiger is ingedeeld. Het oude 
adres (cbs-mensoalting.nl) zal nog een tijdje actief blijven en doorverwijzen naar ons nieuwe 
adres (waar nu nog niks te zien is): ckcmensoaltingschool.nl. 
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