
  
 

 

 

 

 

Samen   veilig   talent   ontwikkelen   met   plezier! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Week 40 t/m 42: Onderzoeken 
Inhoud: Onderzoeken omwille van waarheid, veiligheid, 

rechtvaardigheid. Een onderzoekende houding en het stellen van de 
juiste vragen.  
Bijbel: Twaalf verkenners; Bileam en de koning van Moab (Numeri 13 

en 14); Intocht in Jericho (Jozua 1 t/m 6). 

 
 
Overlijden oud-directeur Menso Altingschool, Johan Pruntel  
Na het uitkomen van de vorige ZendMASter, bereikte ons het verdrietige nieuws 
dat op 1 september is overleden ‘Meester Pruntel.”   

In zijn rouwadvertentie stond de tekst:  
“Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit 

zal zijn vergeten.”  
Meester Pruntel is van 1976 tot en met 2000 directeur op onze school geweest. 
Er zijn op dit moment ouders die ook oud-leerling van de MAS zijn en uit 

gesprekken met hen weet ik zeker dat Meester Pruntel niet vergeten wordt. Wij 
wensen zijn familie alle sterkte toe met dit verlies.  

 

   
  
  
 
30-09 Sophie gr.8     06-10 Julo  gr.1/2A 

30-09 Aleksey gr.6     07-10 Jikke  gr.1/2A 

06-10 Lennard gr.5B 
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Sanne Aimée is geboren!  

Vrijdagmiddag 18 september heeft meester Frank samen met zijn 
vrouw Kirsten een dochter gekregen! Ze heet Sanne en is het 

zusje van Lieke. Wij feliciteren de hen van harte en wensen ze 
samen een gezond en gelukkig leven toe!  
De komende vier weken zal Frank gebruik maken van de 

vaderschapsverlofregeling, meester Bjorn zal hem op maandag 
en dinsdag vervangen. 

 
 
Corona-perikelen 

Binnen het team zijn we bezig met de uitwerking van diverse corona-scenario’s 
omtrent zieke kinderen en leerkrachten die bij ziekte niet vervangen kunnen 

worden. We leggen de laatste hand aan de organisatie van een 
afstandsonderwijs-programma dat we, indien nodig, direct in kunnen zetten. We 
hopen natuurlijk van harte dat dit allemaal overbodig werk is. 

 
Invalproblematiek 

De afgelopen weken stonden wij voor nieuwe uitdagingen betreft Corona. Veel 
leerkrachten en onderwijsassistenten hadden verkoudheidsklachten en daardoor 

hebben wij veel invallers voor verschillende groepen gehad. Gelukkig staan wij 
nog aan het begin van het schooljaar en zijn er op het moment nog 
invalkrachten. Daarnaast is het prettig dat de leerkrachten met voorrang getest 

gaan worden. We zullen er alles aan doen om de groepen blijven draaiende te 
houden. Toch willen wij u voorbereiden op een volgende stap; 

Wanneer een leerkracht ziek is en er geen invalkracht is, kan het zijn dat we een 
groep thuis moeten laten blijven. Zodra deze situatie aan de orde is zullen we u 
op de hoogte houden via “Mijnschoolinfo” en de groepsapp.  Via deze media 

zullen we u hierover tijdig op de hoogte brengen. 
 

Blijft u tevens alert op klachten van uw kind, los van verkoudheid . Met behulp 
van de beslisboom (zie bijlageP kunt u kijken of uw kind naar school kan of niet.  
Wij krijgen momenteel veel vragen over of er schoolwerk mee naar huis kan 

wanneer uw kind verkouden thuis zit.  
De leerkracht zal op de tweede dag thuis bij verkoudheid werk verzorgen vanaf 

groep 3. Dit werk zal zo dicht mogelijk liggen bij het werk dat de groep op dat 
moment op school maakt. Mocht uw kind ziek zijn, dan is het huiswerk natuurlijk 
niet mogelijk. 

 
 

Verkiezing Leerlingenraad  
De derde dinsdag in september hebben we onze verkiezing 

Leerlingenraad gehouden in de groepen 5 tot en met 8!  
Hierbij presenteren we met trots onze leerlingenraad 2020/2021:        

Teyl (gr. 5a), Gilles (gr. 5b), Roosmarijn (gr. 6), Pieter (gr. 7), Florian (gr. 8).  
De eerste vergadering vond buiten op het schoolplein plaats. We vergaderen één 
keer in de zes weken. Als je leuke ideeën hebt, geef het door aan iemand van de 

leerlingenraad of stop je idee in de ideeënbus die heel binnenkort weer in de 
groepen 5 t/m 8 staan. We gaan dan kijken of we er wat mee kunnen doen. We 

gaan er een mooi jaar van maken.  



 

Wachtwoord vergeten ouderportaal ParnasSys  

Als u het wachtwoord vergeten bent voor het inloggen op 
het Ouderportaal kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen 

via ouders.parnassys.net.  
U komt bij het volgende scherm:  
Via de link Wachtwoord vergeten? kunt u na het invullen 

van uw mailadres een nieuw wachtwoord aanvragen.  
 

 
Digitale informatieavond  
In plaats van onze informatieavond hebben we dit jaar een digitale 

“informatieavond” gehouden. Natuurlijk hadden we het graag op school 
gehouden, maar dit is momenteel onmogelijk. Het mooie van deze digitale wijze 

is dat u op dit moment nog steeds in de mogelijkheid bent het te bekijken: 
• Het “Wie is wie op de MAS-blad”: 

Omdat we het belangrijk vinden om voor u herkenbaar te blijven hebben we een 

"Wie is wie op de MAS"blad gemaakt, met daarop alle collega's hun functie en 
wanneer zij aanwezig zijn. 

• Informatieblad per groep: 
Via een mail van de leerkracht van uw zoon/dochter heeft u een informatieblad 

ontvangen met hierin wetenswaardigheden over (les)activiteiten die het 
komende jaar in de groep zullen plaats vinden. 
Digitale inkijk in de verschillende groepen: 

Alle groepen hebben gezorgd dat u toch een kleine digitale inkijk in de groepen 
kunt krijgen. Deze filmpjes kunt u alleen met wachtwoord in het fotoalbum 

van onze website bekijken. 
• Digitaal loopje door de MAS mét MiniMASsie! 

Omdat wij hebben gehoord dat ouders alleen al even “het gezellig lopen door de 

school” missen, is er een film is gemaakt door leerlingen van groep 8. "Het 
loopje door de MAS".  

In dit laatste filmpje zit ook een heel korte versie van mijn speech zoals ik deze 
op een gewone informatieavond had willen houden én .. 
Een prijsvraag voor de kinderen & liefhebbers met de vraag; Hoe vaak ziet u 

MiniMASsie in “hetloopje door de MAS?" 
Op deze wijze hopen wij u toch te kunnen informeren, en u toch een inkijkje in 

de school te geven. U mist het aanwezig zijn in school, wij missen u ook in de 
school! 

 
 
Vanuit groep 1/2: 
We zijn deze week gestart met het thema "Ridders". Dit past mooi bij het thema 
van de Kinderboekenweek "En toen" die volgende week start. We leren onder 

andere dubbelwoorden te maken, leren inhoudsbegrippen zoals vol, leeg, weinig, 
minst en oefenen met tellen. Arie de Letterkanarie komt ons de letter N 

aanleren. Nemen jullie allemaal iets mee voor op de letterkast?   
 
En ik heb nog een foto van de buitenles van groep 1/2b. Raak of Rommel: zit de 

letter in het woord, dan is het raak en ander is het rommel! 

 
 



 

 

Kinderboekenweek 
Zoals u ook hierboven kunt lezen is het binnenkort weer Kinderboekenweek! In 

deze periode besteden we in alle groepen, inclusief de peutergroep, en op de 
BSO aandacht aan het thema ‘En Toen?’ Het gaat hierbij over geschiedenis, maar 
zeker ook over lezen en voorlezen! 

· De opening is op woensdag 30 september. Hoe, dat is een kleine verrassing. 

Hoe gaan we invulling geven aan de Kinderboekenweek? 

· Elke groep kiest een thema. Dit kan een periode in de geschiedenis zijn, maar 
ook de ontwikkeling van een onderwerp door de jaren heen 

· Iedere dag staat er een leesactiviteit centraal, die we in alle groepen willen 
laten terugkomen. Het zijn laagdrempelige activiteiten, waarbij leesplezier 

centraal staat. 
· Om u een indruk te geven van wat er verder allemaal in de groepen gebeurt 
tijdens de kinderboekenweek worden er foto’s/filmpjes gemaakt die we later aan 

u zullen laten zien. 

Gezien de omstandigheden is de grote uitdaging om de verbinding met elkaar te 
zoeken. Samen in één ruimte lukt niet, maar door met elkaar te delen en 

dezelfde activiteiten te doen, maken we toch verbinding. Daarom dachten we 
aan het volgende: 

Vanaf maandag 28 september ziet u bij de hoofdingang en naast het groene hek 
bij de andere ingang een minibieb staan. Het principe van een minibieb is dat er 
boeken ingelegd en uitgehaald mogen worden: De boeken komen dus niet meer 

terug bij de oorspronkelijke eigenaar. We willen u vragen om thuis te kijken of u 
nog mooie kinderboeken heeft om te geven of te ruilen. De bieb bij de ingang is 

voor de jongste kinderen, dus daar mogen prentenboeken en voorleesboeken in. 
De bieb bij het groene hek is voor kinderleesboeken. 
Vanaf woensdag 30 september kunnen de kinderen dan kijken of er een fijn boek 

tussen ligt om thuis te lezen. 
De Kinderboekenweek sluit op 9 oktober. · 

https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM. Dit lied staat tijdens de 
kinderboekenweek centraal en kunt u ook thuis aan uw kind(eren) laten horen 
We wensen alle kinderen en u ook vooral heel veel leesplezier! 



 

Vanuit de BSO 
We gaan alweer een maandje naar school, het seizoen is overgegaan van zomer 

naar herfst. De dagen worden alweer korter en wij vermaken ons nog prima met 
buiten spelen. 
Vanaf volgende week (40) hebben we als activiteit: DE GROENE MAAND. Dat 

betekent, dat onze activiteitenkalender gevuld is met allerlei natuuractiviteiten 
op de BSO.  

Er zijn dan ook weer veel leuke activiteiten, waar uw kind aan mee kan doen. 
Bijvoorbeeld: bouw je eigen spinnenhuis, vogels zoeken, nieuws uit de natuur, 
een natuurkostuum maken of maak zelf een Freek Vonk vlog. 

Afgelopen week hebben we al een paar activiteiten uitgeprobeerd, zoals een 
mini-terrarium op de woensdag en boomschors tekenen op de donderdag. Zo 

genieten we nog van het heerlijk buiten zijn. 

 
Vanuit groep 7 

In de klas zijn we op het moment hard aan het werk. We zijn druk bezig met de 
directe en indirecte rede bij taal, Tijdens de spellinglessen zijn we bezig met de 
verleden tijd en dit valt nog niet altijd mee. Ook wordt er flink gerekend in de 

klas en binnenkort starten we met het cijferend vermenigvuldigen op de korte 
manier. Wat ons opvalt is dat de tafels van vermenigvuldiging bij een heel aantal 

leerlingen toch weer zijn weggezakt. Dit oefenen we in de klas met 
spelletjes/Ipad, maar ook thuis zou u dit misschien regelmatig even kunnen 
oefenen. Herhaling helpt zeker en wanneer de tafels goed onthouden worden, 

gaat het cijferend vermenigvuldigen straks een stuk makkelijker en sneller!  
Inmiddels hangen er prachtige schilderijen geïnspireerd door de kunst van Keith 

Haring in het lokaal. Ook zijn de leerlingen bezig geweest om wapenschilden te 
maken en leerden zij de betekenis van verschillende afbeeldingen op deze 
schilden.  

Op dinsdag en donderdag hebben we gymnastiek. De gymles start op dinsdag 
om 13.00 uur. Omdat meester Marcel graag op tijd wil beginnen, moeten we 

uiterlijk om 12.50 uur op de fiets vertrekken bij school. Om 12.50 uur vertrekt 
de groep naar de gymzaal. Zijn we al vertrokken en ben je te laat? Dan kun je 
helaas niet meer mee en blijf je die dag op school.  

Mag uw zoon of dochter zelfstandig naar de gymzaal? Wilt u dan, wanneer u dit 
nog niet gedaan heeft, een briefje met hierop uw toestemming en handtekening 

meegeven naar school?  

Buitenlesdag groep 3 
Dinsdag 22 september was het Nationale Buitenlesdag. In groep 3 zijn we al 

even gestart met kern 2 en daarom kunnen we al veel woordjes lezen. De letters 
van de woorden ik, maan, roos, vis, sok, pen, teen en neus kennen we al, dus 
als je die husselt kunnen we veel woorden al zelf maken én lezen! Daarom 

hebben we het spelletje 'loop en lees' buiten gespeeld. Alle kinderen kregen met 
een maatje een strippenkaart met de getallen 1 t/m 10. Ze konden buiten lijstjes 

met woorden vinden met één van deze getallen erboven. Als beide maatjes het 
hele blad hadden gelezen, konden ze het getal van de lijst op de strippenkaart 
afkruisen. Dit hoefde niet op volgorde, dus alle kinderen renden kris kras over 

het plein. Het was heel leuk en er werd hard gelezen en gerend! 
 



 

Groep 1/2c 
 
Op de foto ziet u een aantal kinderen aan het 
werk. Ze tekenen met wasco, dieren die leven 
in de diepzee. Glassponzen en 
Zeekomkommers waren hierbij favoriet. Na 
het tekenen mochten ze het beschilderen 

met ecoline. 
 
 
 
Op deze foto speelden we het spel 
‘Groepsfoto’. Een van de kinderen moest op 
de gang staan. In de groepsfoto werd dan 
een kind weggehaald en moest zich 
verstoppen achter de kast. Het kind dat op de 
gang stond, moest bij terugkomst raden wie 
er weg was. 
 
 

 
 
 
 
 
 
We hebben ons veel bezig gehouden met de letter ‘V’. Dit 
zijn spullen die de kinderen thuis hebben gevonden en 
mee naar school brachten. Wat hebben ze hun best 
gedaan, goed hoor! 
 

 

 

 

 

 

 

Vanaf nu werken we over de ridders. We zijn deze 

week daarom begonnen om een echte ridderhelm te 

maken. We moesten hiervoor heel veel prikken. We 

hebben er spierpijn van in de vingers! 

 

 



 
 
 

 
 



 

 

 



 



 


