
  
 

 

 

 

 

Samen   veilig   talent   ontwikkelen   met   plezier! 
 

 

 

 

 

 

 

Week 4 t/m 6 (25 januari t/m 12 februari): Verdienen 
Inhoud: Verdiende loon en verdiende straf. Aandacht, geld, vriendschap, 
kansen en geluk verdienen.  
Bijbel: Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); Zacheüs (Lucas 19); De toren 
van Siloam (Lucas 13); De talenten (Matteüs 25); Schulden terugbetalen 
(Matteüs 18, 23); De boom zonder vruchten (Lucas 13). 

 
De Noodopvang wordt onder schooltijd door de eigen leerkrachten verzorgd. Bij de 
noodopvang zitten de kinderen van de groepen 1/2  bij elkaar en regelmatig de groepen 3-8. 
Een gemiddelde dag in de noodopvang bestaat tijdens de werkmomenten vooral uit: Ervoor 
zorgen dat alle leerlingen op tijd klaar zijn voor de digitale uitleg van de eigen juf/meester, 
het helpen bij het vinden van juiste instructiefilmpjes van juf/meester, kinderen met een 
hulpvraag helpen en zorgen voor verdiepingsstof voor kinderen die eerder klaar zijn. 
Door al deze acties, en ook het zorgen dat iedereen op tijd pauze neemt, zorgt dat er voor 
dat het niet altijd lukt om te bekijken of iedereen alle oefenstof gemaakt heeft. De prioriteit 
ligt in geval van de noodopvang, hebben wij met de collega’s afgesproken, vooral bij de 
instructie en inoefenen van de basisstof, en natuurlijk proberen we ook dat zoveel mogelijk 
leerlingen alles af krijgen!  
 

De digitale thuiswerk pauzetijden: omdat digitaal lessen volgen en de kinderen hierbij 
helpen, voor gezinnen een behoorlijk inspanning vraagt, hebben wij afgesproken dat we met 
alle groepen vaste pauzetijden gaan hanteren. Hierdoor kunt u met uw kind/kinderen op 
hetzelfde moment even gezellig wat drinken of lunchen.  
Deze tijden zijn van: 10.00u – 10.30u en van 12.00u tot 13.00u. Tijdens deze tijden zullen er 
geen schoolactiviteiten zijn. Voor 8.30u en 14.30u natuurlijk ook niet. 
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Nummer 10 

28-01 t/m -11-02-‘21 

De ZendMASter 

29-01 Tomas  gr.5B     04-02 Sanne  gr.8 
29-01 Ella  gr.1/2B    07-02 Sara  gr.1/2A 
29-01 Maarten gr.6     10-02 Evi  gr.3 
29-01 Teun  gr.4     11-02 David  gr.4 
 

8 februari Margedag groep 1-8 
11 februari ZendMASter komt uit 
 

 

Bingo
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Margedag 8 februari; In de jaarbijlage heeft u kunnen zien dat er op 8 februari een 
margedag gepland staat. Wij hebben vragen gekregen of deze dag doorgaat. Wij hebben 
hierover serieus nagedacht. Wij hebben ervoor gekozen om dit wél door te laten gaan.  
De reden hiervoor is dat wij deze dag willen gebruiken om te evalueren waar wij nu staan 
met onze leerlingen, na een lange periode van thuisonderwijs. Ook hebben wij al eerder voor 
deze dag een spreker uitgenodigd die ons gaat bijpraten over de nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van rekenonderwijs, met daarbij in ons achterhoofd de nieuwe rekenmethode die 
wij dit jaar willen gaan kiezen. Tenslotte kunnen wij ons ook voorstellen dat veel gezinnen in 
de loop van dit schooljaar al oplossingen/oppas hebben bedacht voor deze dag.  
De margedag gaat dus gewoon door, of de school dan alweer open is of …nog niet. 
 
 
De MAS-Pret met pet Bingoshow; was ondanks wat digitale 
problemen een gezellig feest met veel deelnemers. Het was fijn om 
elkaar weer even te zien en te horen of in ieder geval weer even 
samen met een activiteit bezig te zijn. Alle prijzen zijn ’s avonds nog 
naar de prijswinnaars gebracht op de “droge worsten” na deze zijn 

vanaf nu op school op te halen      . 

 
Kascontrole Ouderraad: Onze ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage en besteedt 
dit aan feestelijkheden als Sinterklaas, Kerst, Pasen, avond4daagse, etc. Eén keer per jaar 
hoort deze kas gecontroleerd te worden door een kascommissie. Wij zoeken hiervoor twee 
ouders die dit voor onze OR-penningmeester wil uitvoeren.  
Aanmelden kan via mensoalting@ckcdrenthe.nl 
 
 
Vanuit het Luizen opsporingsteam: 
 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal, 
  
Bericht van het luizen opsporingsteam 
Onze kinderen staan te springen om weer naar school te mogen. Om te voorkomen dat de 
luizen net zo staan te springen, willen we jullie het volgende vragen:  
 
Wil iedereen zijn of haar kind controleren op luizen? Graag ruim voordat we weer naar 
school gaan, zodat een eventuele behandeling vooraf gedaan kan worden.  
 
Hoe? 
Alle informatie over controleren en behandelen is te zien via de volgende link: 
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen   
 
Alvast bedankt! 
 
 

 
 

mailto:mensoalting@ckcdrenthe.nl
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen


 
Choco kan het! (En de peuters ook!)  
Alle babyvogels gaan voor het eerst vliegen.  
Maar Coco durft niet.  
Maar wat als het wél lukt?!  
 
 
Tijdens de nationale voorleesdagen staat dit verhaal bij de peuteropvang centraal. 
Zo hebben we een mooie kijkdoos geknutseld en lezen we het verhaal (digitaal) 
voor. 
Wij zijn heel benieuwd naar jullie reacties op het verhaal! En kun jij ook zo’n mooie 
Coco maken, zoals deze voorbeelden? Wij zien jullie knutsels, foto’s en filmpjes 
graag tegemoet via kinderopvang.mensoalting@ckcdrenthe.nl.  

 
 
De sport- en spelbus komt in de wijk!  

Omdat bewegen en de frisse buitenlucht juist in deze periode zo belangrijk zijn, gaan de 
buurtsportcoaches met de sport- en spelbus de wijk in. Kinderen in de basisschoolleeftijd 
(t/m 12 jaar) zijn van harte welkom om te komen spelen. Vooraf aanmelden is verplicht. 
Dit kun je doen via www.tynaarlo.nl/sportpret.  
 

Wanneer: Maandag 1 februari 2021 

Tijd: 14:15 – 15:30 

Waar: Op het sportveldje in de wijk Nieuwe Akkers te 

Paterswolde 

Maximum aantal kinderen: 30 

Vanwege de coronamaatregelen is publiek helaas NIET TOEGESTAAN!  
 

Vanuit de BSO; hebben we in het kader van de nationale voorleesdagen, deze activiteit 
uitgewerkt voor de hele school. Sturen jullie je zelfgemaakte 
verhaaltje, tekening of een filmpje van het voorlezen of 
toneelstukje op. Dit kan in de brievenbus of naar ons 
mailadres: kinderopvang.mensoalting@ckcdrenthe.nl 
 
Er was eens...samen een sprookje maken  
Verzin je eigen sprookje en lees het voor. We fantaseren erop 
los en bedenken de mooiste of stoerste sprookjes!  
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Wat heb je nodig?  
Dit zijn de materialen voor alle mogelijkheden. Bekijk zelf welke 
materialen je kunt en wilt gebruiken.  
• Verkleedkleren  

• Poppen en/of andere (sprookjes) attributen  

• Pennen, wit (schrijf)papier, kleurpotloden en stiften  

• Sprookjesboeken (als voorbeeld) 

 
Wat gaan we doen?  
We maken samen een sprookje!  

Leg verschillende attributen neer zoals verkleedkleren, boekjes en/of poppen. Lees een 
sprookje voor en vraag aan je kind(eren) welke sprookjes zij allemaal kennen. Misschien 
lezen jullie of opa, oma weleens sprookjes voor? Of hebben zij ooit een sprookje op de 
televisie gezien? Later kun je samen met je kind(eren) een nieuw 
sprookje bedenken. Waar gaat het over? Wat gebeurt er allemaal? 
Schrijf het op en lees het later aan hen voor.  
Met de kleuters kun je dit op dezelfde manier doen, maar kun je 
hen iets meer vragen zonder dat zij hier volledige ondersteuning 
bij nodig hebben. Laat de kleuters nadenken over een 
hoofdpersoon, of hoofdpersonen en over het onderwerp. Waar 
gaat het sprookje over? Kleuters kunnen zelf nog geen verhalen 
schrijven, maar misschien kun je het hen laten tekenen?  
Vanaf 6 jaar kunnen de kinderen zelf al een (klein) sprookje of steekwoorden opschrijven. 
Het is leuk om het hen na afloop te laten voorlezen! 
Oudere kinderen (vanaf 8 jaar) kunnen dit op een meer uitdagende manier uitvoeren: zij 
schrijven ieder een deel van een sprookje (inleiding, kern of slot) en plakken dit met stukjes 
van andere kinderen in elkaar. Zij gebruiken dus elkaars stukjes tekst om uiteindelijk één 
(heel gek) sprookje te maken. Dit kunnen ze misschien met elkaar afspreken via sociale 
media.  
 
We hopen dat jullie veel plezier beleven aan deze activiteit en dat we veel materiaal 
binnenkrijgen. Groetjes van het BSO-team.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 

 

     
 

 

 



 

    

 

 
 

 

 

 


