
 

 

Jaarbijlage  

2022-2023 
 

 

 

 

 



CKC Menso Alting, Jaarbijlage 2022-2023, Pagina 2 

 

Inhoud 

Kinderopvang CKC Menso Altingschool ................................... 4 

Groepsverdeling ....................................................................... 5 

Schooltijden .............................................................................. 6 

Wie is er wanneer? ................................................................... 6 

Gymnastiekrooster ................................................................... 7 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023....................... 8 

De Pedagogische driehoek ....................................................... 9 

Gesprekkencyclus ..................................................................... 9 

Omgangsprotocol en Gouden (en zilveren) Weken ............... 10 

Ziekte en afwezigheid ............................................................. 11 

Vervanging van zieke leerkrachten ........................................ 11 

Bezoek aan dokter, tandarts en specialisten ......................... 12 

GGD Screening in groep 2 en 7 ............................................... 13 

Luizen Opsporingsteam (LOT) ................................................ 14 

Koffieochtenden ..................................................................... 14 

Rookvrije schoolomgeving ..................................................... 14 

Wettelijke aansprakelijkheid .................................................. 15 

Ouderportaal ParnasSys ......................................................... 15 

Online ..................................................................................... 16 

Mailadressen team ................................................................. 18 

Contactgegevens .................................................................... 19 

Medezeggenschapsraad ......................................................... 20 

Ouderraad .............................................................................. 20 

Klankbordgroep ...................................................................... 21 

Leerlingenraad ........................................................................ 21 

Ouderbijdrage ........................................................................ 21 

Stichting vrienden van … .. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Veilig van en naar CKC Menso Altingschool! .......................... 22 

 



CKC Menso Alting, Jaarbijlage 2022-2023, Pagina 3 

 

Geachte lezer, 

 

Hierbij ontvangt u de nieuwe jaarbijlage voor het schooljaar 

2022-2023. Een naslagwerk met informatie over 

groepsindelingen, schooltijden en vakantieperioden. De 

jaarbijlage is een aanvulling op de schoolgids en is bedoeld 

om overzichten, roosters en dergelijke actueel te houden. In 

de schoolgids vindt u vooral onderwijsinhoudelijke 

informatie.  

 

Gelet op de vele activiteiten die we elk schooljaar 

organiseren, zal deze jaarbijlage nooit helemaal volledig 

kunnen zijn. Overige informatie wordt daarom verstrekt via 

Social Schools en de maandelijkse ‘ZendMASter’, onze 

nieuwsbrief. 

 

Wij zijn een Kindcentrum met opvang voor kinderen van 2-13 

jaar van 7 uur ‘s ochtends tot 7 uur ’s avonds. Verdere 

informatie hierover vindt u ook in deze bijlage én natuurlijk 

op onze website. 

 

Zoals u in de activiteitenkalender in Social Schools kunt zien, 

hebben we voor het komende jaar vele plannen. Wij bereiden 

ons voor op een schooljaar waarin we weer ‘Samen veilig 

talent ontwikkelen met plezier!’ 

Graag tot ziens! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team CKC Menso Altingschool 
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Kinderopvang CKC Menso Altingschool 
De BSO is vijf dagen per week beschikbaar en kent de 

volgende openingstijden: 

• VSO, op schooldagen voor schooltijd (op aanvraag 

vanaf 07.00/7.15 uur), zit in ‘De BuitenMAS’ 

• BSO, op schooldagen na schooltijd tot 18.00 uur (op 

aanvraag tot 18.15-18.30 uur) 

 

Bij de BSO hebben we verschillende groepen, gebaseerd op 

leeftijd. De kinderen worden verdeeld over een onderbouw- 

een middenbouw en een bovenbouwgroep. In iedere groep is 

een groepsleider eindverantwoordelijk. In welke groep uw 

kind zit en wie voor die groep eindverantwoordelijk is, wordt 

met u gecommuniceerd. 

 

Voor het ophalen van uw kinderen kunt u gebruik maken van 

het groene hek, deze dient u altijd achter u te sluiten. Het 

afmelden van uw kinderen kan in ‘De BuitenMAS’. 

  

Tegen 17.30 sluiten sommige groepen en worden deze 

samengebracht in ‘De BuitenMAS’. Hier hebben wij dan ook 

alle spullen van de kinderen heen gebracht. 

 

Voor het aan- of afmelden van uw kind(-eren) kunt u gebruik 

maken van de app. Het telefoonnummer is 06-30736215. Ook 

kunt u het aan-/afmelden doen via onze e-mail of door ons te 

bellen.  

 

Contactinformatie 

Mail: kinderopvang.mensoalting@ckcdrenthe.nl 

Tel: +31 6 30 73 62 15 

mailto:kinderopvang.mensoalting@ckcdrenthe.nl
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Groepsverdeling 

Groep 1/2a Juf Miriam  (ma, di, do) 

Juf Titia   (woe, vrij) 

Groep 1/2b Juf Jochebed  (ma, di, woe*) 

  Juf Leonie  (woe*, do, vrij) 

Groep 3 Juf Anna Walinga (ma, di, woe*) 

  Juf Rebekka  (woe*, do, vrij) 

Groep 4 Juf Janita  (ma, di) 

  Juf Laura  (woe, do, vrij) 

Groep 4/5 Juf Corine  (ma, di, woe) 

  Juf Janita  (do, vrij) 

Groep 5 Juf Yvonne Smith (hele week) 

Groep 6 Juf Aliene  (ma, di, woe, do) 

  Juf Anna Bosma (do, vrij) 

Groep 7a Meester Bjorn  (hele week) 

Groep 7b Juf Margreet  (ma, di, woe) 

  Meester David  (woe*, do, vrij) 

Groep 8 Juf Yvonne Lappöhn (ma, di, woe*) 

  Juf Ilona  (woe, do, vrij) 

* woensdag op even óf oneven weken.  

 

Bouwcoördinator Onderbouw: Jochebed Hitharie 

Bouwcoördinator Bovenbouw: Aliene Wolters 

 

Plusgroep: Anna Bosma 

Programmeren:  David Vlietstra  

 

Bewegingsonderwijs: 

Petra Boersma groepen 3 en 4 

Marcel Schaap groepen 4/5-8 
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Schooltijden 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag*: 8.30-14.30u 

Woensdag: 8.30-12.30u 

 

* de groepen 1-4 zijn vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij. 

 

De ochtendpauze voor de groepen 3-5 is om 10.00 uur en 

voor 6-8 om 10.15 uur. De lunchpauze verschilt per dag per 

groep. U kunt de leerkracht vragen om de precieze tijden. 

Voor of na de pauze wordt in de klassen het meegebrachte 

fruit/eten/drinken opgegeten/gedronken. 

 

Wie is er wanneer?  

Directeur:  

Menno Luiks 

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag*, vrijdag*  

050-3093854, mensoalting@ckcdrenthe.nl 

 

Waarnemend directrice:  

Marlise Dekker 

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

 

Intern begeleider:  

Magdaleen Berkhof 

Maandag*, dinsdag, woensdag, donderdag*, verder op 

afspraak 

 

Onderwijsbegeleider:  

Jenneke Leefsma 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. 
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Conciërge: 

William Leiwakabessy 

Maandag, donderdag en vrijdag. 

 

* wisselt om de week 

 

Gymnastiekrooster 

Groep 3: dinsdagmiddag & donderdagochtend  

Groep 4: dinsdagmiddag & donderdagochtend 

Groep 4/5:  dinsdagmiddag & donderdagochtend 

Groep 5: dinsdagmiddag & donderdagochtend 

Groep 6: dinsdagochtend & donderdagochtend  

Groep 7a: dinsdagochtend & donderdagochtend  

Groep 7b: dinsdagochtend & donderdagmiddag 

Groep 8: dinsdagochtend & donderdagmiddag 

 

De groepen 3 t/m 5 worden met de bus gebracht en gehaald. 

De groepen 6 t/m 8 gaan op de fiets vanaf school en 

komen terug op school, tenzij er schriftelijk toestemming is 

voor zelfstandig vervoer. 

 

Groep 3 en 4 krijgen les van juf Petra Boersma. 

Groepen 4/5 t/m 8 krijgen les van meester Marcel Schaap 
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Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023  

 

Schoolvakanties 

 Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie 15-10-2022 23-10-2022 

Kerstvakantie 24-12-2022 08-01-2023 

Voorjaarsvakantie 25-02-2023 05-03-2023 

Pasen 07-04-2023 10-04-2023 

Meivakantie 22-04-2023 07-05-2023 

Hemelvaart 18-05-2023 21-05-2023 

Pinksteren 28-05-2023 29-06-2023 

Zomervakantie 22-07-2023 03-09-2023 

 

Margedagen groep 1 t/m 8: 

Maandag 10-10-2022 

Maandag 06-02-2023 

Vrijdag 26-05-2023 

Vrijdag 23-06-2023 

 

Extra margedagen groep 1/2: 

Dinsdag 25-10-2022 

Donderdag 06-04-2023 

 

Extra margedagen groep 1 t/m 4: 

23-12-2022 (dag na de kerstviering) 

21-07-2022 (vanaf 12.00u vrij, zomervakantie) 

 

Extra margemiddagen groep 5 t/m 8: 

23-12-2022 (vanaf 12.00u vrij, kerstvakantie)  

21-07-2022 (vanaf 12.00u vrij, zomervakantie) 
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De Pedagogische driehoek 

Om onze kernwoorden “Samen Veilig Talent ontwikkelen met 

plezier” in de praktijk te brengen, is het belangrijk om dit in 

samenwerking met het thuis van de leerlingen vorm te geven. 

Dit kan alleen als de school en ouders elkaar goed op de 

hoogte houden van bijzonderheden rondom het kind. Mocht 

u iets willen bespreken kom dan gerust langs voor een 

gesprek of om een afspraak te maken. Wij zullen dit 

andersom ook zeker proberen te doen.  

 

Gesprekkencyclus 

Voor goed onderling contact hebben wij een aantal 

gespreksweken gepland dit jaar. Tijdens deze weken kunt u 

zelf plannen wanneer u met de leerkracht in gesprek gaat. De 

volgende gesprekken zijn gepland dit jaar: 

 

Het welkomstgesprek (omgekeerde 10-minutengesprek) 

Dit vindt aan het begin van het schooljaar plaats om u de kans 

te geven te vertellen wat uw kind nodig heeft voor optimale 

resultaten. Hier zullen wij dan natuurlijk ook onze visie op 

terug geven. 

 

Doelengesprekken 

Tijdens de gesprekken, die plaatsvinden na het eerste 

rapport, nodigen wij vanaf groep 5 ook de leerlingen hierbij 

uit zodat we samen, als leerkracht, ouder én leerling doelen 

kunnen stellen voor de komende periode. 
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CITO-entreegesprekken en CITO-eindgesprekken 

Voor de groepen 7 en 8 plannen wij gespreksmomenten in 

waarbij deze toetsen besproken worden. 

 

Evaluatiegesprekken 

Om het schooljaar goed af te sluiten beëindigen wij de 

gesprekkencyclus met een evaluatiegesprek tussen leerkracht 

en ouder. Tijdens dit gesprek evalueren wij de vorderingen 

van het afgelopen jaar en bespreken wij eventueel wat voor 

de volgende leerkracht belangrijk is om te weten. Dit laatste 

gesprek wordt voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 

gecombineerd met de CITO-gesprekken. 

 

Omgangsprotocol en Gouden (en zilveren) Weken 

We willen een veilige school zijn, een school waar leerlingen 

zich geborgen voelen. Daarom staan in ons omgangsprotocol 

duidelijke afspraken hoe we met elkaar willen omgaan 

rondom de kernwoorden: belangstelling, samenwerken, 

ontmoeting, netjes spreken, zorg en vertrouwen. 

 

Aan het begin van het schooljaar werken we zes weken aan 

het project ‘De Gouden Weken’ waarbinnen we veel 

aandacht besteden aan groepsvorming, zodat ieder kind 

zijn/haar plekje weer vindt in de groep. Daarbinnen zullen we 

ook veel aandacht besteden aan ons omgangsprotocol en 

mag elke leerling het protocol onderschrijven met een 

duimafdruk of een handtekening. 

Natuurlijk mag ook de handtekening van 

de juf of meester hierop niet ontbreken. 
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Halverwege het schooljaar, na de kerstvakantie, zullen wij dit 

nog eens twee weken herhalen tijdens ‘De Zilveren weken’. 

Verder wordt in het hele jaar regelmatig gewerkt aan de hand 

van de SOEMO kaarten (Sociaal Emotionele leskaarten). 

 

Mocht een kind zich toch onverhoopt niet prettig voelen in 

een groep, praat hier over met de leerkracht. Signalen vanuit 

thuis zijn voor ons belangrijk om ieder kind zo optimaal 

mogelijk te begeleiden. Zo nodig kunnen wij dan in overleg 

een ‘steungroep’ voor deze leerling starten. 

  

Ziekte en afwezigheid 

Wanneer uw zoon of dochter niet naar school kan komen, 

moet dit voor schooltijd worden gemeld. U kunt dit heel 

eenvoudig doen via de Social Schools app. Bij ongeoorloofd, 

langdurig of veel voorkomend verzuim wordt de 

leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. Een aanvraag voor 

verlofdagen kunt u ook via de Social Schools app doen. Bij het 

verlenen van verlof houden wij ons aan de wettelijke 

richtlijnen. Voor de duidelijkheid moeten wij hierbij melden 

dat aanvragen voor extra vakantiedagen lang niet altijd 

gehonoreerd mogen worden. In geval van twijfel overleggen 

wij met de leerplichtambtenaar. 

 

Vervanging van zieke leerkrachten 

Als een leerkracht ziek is, zullen wij natuurlijk altijd proberen 

deze te laten vervangen. Helaas is het in sommige perioden 

erg moeilijk om invalkrachten in te zetten voor een 

zieke/afwezige leerkracht. Dit heeft u allen het afgelopen jaar 

regelmatig in de media kunnen volgen. Het is hierdoor niet 



CKC Menso Alting, Jaarbijlage 2022-2023, Pagina 12 

 

uitgesloten dat we noodgedwongen een groep niet kunnen 

opvangen vanwege dit grote tekort aan invallers. Om dit goed 

te kunnen opvangen, is er in samenspraak met de MR een 

stappenplan bij ziekte van de leerkracht vastgesteld. Met dit 

stappenplan proberen we de eventuele last zoveel mogelijk te 

verdelen tussen thuis en school. De stappen zijn als volgt: 

 

1. Er wordt een aanvraag ingediend bij de invalpool. Als 

er een invaller is, hebben de leerlingen regulier 

onderwijs in de klas en komen de volgende stappen 

te vervallen. 

2. Mocht er geen invaller beschikbaar zijn, dan wordt er 

gekeken of wij het intern kunnen oplossen. 

3. Kunnen wij het niet intern oplossen, dan zijn de 

kinderen vrij. 

4. De kinderen zijn maximaal 2 dagen aaneengesloten 

dagen vrij bij een week ziekte. Voor de overige dagen 

wordt gekeken naar invulling door een ambulante 

medewerker of komt de duo-leerkracht voor de 

groep. 

Wij hopen van stap 3 en 4 zo min mogelijk tot geen gebruik te 

hoeven maken. Bij afwezigheid kunnen alle leerlingen thuis 

inloggen om gebruik te kunnen maken van de oefensoftware 

die hoort bij de methodes. 

 

Bezoek aan dokter, tandarts en specialisten 

We willen iedereen nadrukkelijk verzoeken om, waar 

mogelijk, afspraken met een specialist (arts, orthodontist etc.) 

niet onder schooltijd te plannen. Indien dat niet lukt, de 

afwezigheid graag melden via de SocialSchools. 
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GGD Screening in groep 2 en 7 

Alle leerlingen in groep 2 en 7 worden 

schriftelijk uitgenodigd voor een screening door 

de assistente Jeugd Gezondheidszorg. Voordat 

deze screening plaatsvindt ontvangen de 

ouders een uitnodiging. Bij de uitnodiging ontvangen zij 

verdere informatie en een vragenlijst. Blijkt uit de screening 

dat de leerling extra zorg nodig heeft of hebben de ouders 

aangegeven vragen te hebben, dan worden zij uitgenodigd op 

een spreekuur bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook 

een leerkracht of de intern begeleider kan, in overleg met de 

ouders, een kind aanmelden voor het spreekuur. De 

spreekuren zijn op school of in de buurt. 

 

Waarvoor naar een spreekuur? 

Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, 

gedrag, motoriek, horen en zien, dan kan dit met de jeugdarts 

worden besproken. De jeugdverpleegkundige kan helpen bij 

vragen rondom opvoeding, leefstijl, psychosociale problemen, 

pesten, faalangst, zindelijkheid en gezond gewicht. 

 

Afspraak maken? 

Een afspraak maken voor het spreekuur kan via onderstaand 

telefoonnummer of e-mailadres. Vermeld in de e-mail altijd 

de naam, de geboortedatum en de school van de leerling. 

 

Contact 

Tel.: 088-2460246 (ma-vr 08.00 - 16.00 uur)  

Mail: jgz@ggddrenthe.nl  

 

mailto:jgz@ggddrenthe.nl
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Luizen Opsporingsteam (LOT) 

Na iedere vakantieperiode worden alle leerlingen 

gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis. Wanneer 

hoofdluis wordt geconstateerd, wordt er contact opgenomen 

met de ouders/verzorgers van de betreffende leerling. Bij 

hardnekkige aanwezigheid of meer dan één besmetting 

worden alle ouders/verzorgers van de groep ingelicht. 

Wanneer in meerdere groepen hoofdluis wordt aangetroffen, 

worden alle ouders/verzorgers geïnformeerd. 

 

Koffieochtenden 

Iedere eerste woensdag van de even maanden houden wij 

een koffieochtend. De koffieochtend is een ongedwongen 

samenzijn vanaf 8.30u voor belangstellende ouders. Tijdens 

deze ochtenden schenken de directie en IB (Menno Luiks 

en/of Marlise Dekker en Magdaleen Berkhof) de koffie in en 

kunt u in gesprek gaan met andere ouders en/of de IB’er en 

directie. Het is zeker niet bedoeld als vragen/klagen-uurtje, 

immers als er iets is, of als u een vraag heeft kunt u deze 

natuurlijk meteen stellen en hoeft u niet te wachten op de 

eerste woensdag van de even maand! 

 

Rookvrije schoolomgeving 

We willen op school een gezonde leefstijl bevorderen. In de 

school en op de pleinen mag daarom niet worden gerookt. 

Het verzoek aan de ouders/verzorgers is om ook in de directe 

schoolomgeving (bijvoorbeeld bij het brengen en halen van 

de leerlingen) hierin het goede voorbeeld te geven. 
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Wettelijke aansprakelijkheid 

Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan natuurlijk overal 

gebeuren. Jaarlijks sluit het schoolbestuur CKC Drenthe een 

collectieve schoolverzekering af voor alle kinderen. Uw kind is 

dan verzekerd bij ongevallen die plaats vinden tijdens de 

schooluren, tijdens excursies en schoolreizen. Voor 

tandheelkundige zaken zijn de kinderen niet door ons 

verzekerd. Raadpleeg eerst uw eigen ziektekostenpolis of uw 

verzekeraar. 

 

Wij verwachten dat alle ouders een WA-verzekering hebben 

voor hun kinderen, in het geval dat zij schade aanbrengen aan 

andermans eigendommen. Ook het gebruik van privé 

eigendommen door kinderen moet door ouders verzekerd 

zijn tegen beschadiging en diefstal. De school kan niet 

aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of het 

zoekraken van eigendommen. 

 

Ouderportaal ParnasSys 

Na formele gesprekken maken leerkrachten een kort verslag 

van het gesprek. In dit verslag staat informatie vanuit de 

school, informatie die u als ouder/verzorger geeft en de 

gemaakte afspraken worden hierin benoemd. U kunt deze 

gespreksverslagen voortaan vinden onder 

‘notities’ in het ouderportaal van ParnasSys. Mocht u 

dringende aanvullingen of wijzigingen willen 

doorgeven, dan kunt u dat binnen vier weken 

doorgeven aan de leerkracht. Na vier weken 

worden de gespreksverslagen definitief 

vastgelegd.  



CKC Menso Alting, Jaarbijlage 2022-2023, Pagina 16 

 

Online  

Chatten en mobiele telefoons 

Op school worden iPads veelvuldig ingezet bij diverse 

vakgebieden. 

 

Steeds meer leerlingen bezitten een mobiele telefoon. 

Wanneer zij hun telefoon meenemen, valt dat onder hun 

eigen verantwoordelijkheid en de telefoon mag niet worden 

gebruikt tijdens de schooluren. 

 

Sociale media 

Ons kindcentrum is een open, 

transparante en moderne organisatie. 

Sociale media dragen hieraan bij. 

Sociale media is voor ons een 

praktische communicatievorm, 

waarmee wij medewerkers, leerlingen 

en ouders op een snelle en efficiënte 

manier van informatie kunnen voorzien. 

Het gebruik van sociale media kan 

echter ook onbedoelde, nadelige 

gevolgen hebben voor leerlingen, 

ouders en/of leerkrachten. Om dit te 

voorkomen heeft CKC Drenthe richtlijnen opgesteld voor het 

gebruik van sociale media. De richtlijnen zijn op ons 

kindcentrum in te zien. Het gebruik (en de gevaren/gevolgen) 

van sociale media wordt met de leerlingen binnen de groepen 

regelmatig besproken. 
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Foto- en filmopnamen 

In ons kindcentrum wordt regelmatig gefotografeerd en 

gefilmd. Deze opnamen gebruiken wij zowel intern als extern 

voor onderwijskundige doeleinden als voor PR-doeleinden.  

 

Via de Social Schools app kunt u uw voorkeuren voor het 

gebruik van beeldmateriaal aangeven. U kunt deze 

voorkeuren op ieder moment wijzigen. Bij de toestemming 

wordt onderscheid gemaakt tussen film- en fotomateriaal en 

tussen intern en extern gebruik. 

 

Bij intern gebruik worden opnamen gemaakt om leerkrachten 

(in opleiding) te begeleiden. Het is een middel om 

ondersteuning te bieden. De filmopnamen worden besproken 

met de leerkracht met als doel de interactie tussen de 

leerkracht en de leerling te analyseren. 

 

Als filmen wordt ingezet om specifieke begeleidingsvragen te 

kunnen beantwoorden, dan wordt u hiervan in kennis gesteld 

en wordt uw toestemming gevraagd. 
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Mailadressen team 

Menno Luiks  m.luiks@ckcdrenthe.nl  

Marlise Dekker  m.dekker@ckcdrenthe.nl  

Magdaleen Berkhof m.berkhof@ckcdrenthe.nl  

Jenneke Leefsma j.leefsma@ckcdrenthe.nl  

 

Miriam Westerveen m.westerveen@ckcdrenthe.nl  

Titia Hunnersen t.hunnersen@ckcdrenthe.nl  

Jochebed Hitharie j.hitharie@ckcdrenthe.nl  

Leonie de Lange l.delange@ckcdrenthe.nl  

Anna Walinga  a.walinga@ckcdrenthe.nl  

Rebekka Boonstra r.boonstra@ckcdrenthe.nl  

Janita de Boer  janita.deboer@ckcdrenthe.nl  

Laura Kiers  l.kiers@ckcdrenthe.nl  

Corine Hartlief  c.hartlief@ckcdrenthe.nl  

Yvonne Smith  y.smith@ckcdrenthe.nl  

Aliene Wolters  a.wolters@ckcdrenthe.nl  

Anna Bosma  a.bosma@ckcdrenthe.nl  

Esther Hamersma e.hamersma@ckcdrenthe.nl  

Bjorn Tielen  b.tielen@ckcdrenthe.nl  

Margreet Elema m.elema@ckcdrenthe.nl  

David Vlietstra  d.vlietstra@ckcdrenthe.nl 

Yvonne Lappöhn y.lappohn@ckcdrenthe.nl   

Ilona Belga  i.belga@ckcdrenthe.nl   
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Yvonne Mirck  y.mirck@ckcdrenthe.nl  

Saskia Mulder  s.mulder@ckcdrenthe.nl  

Jacqueline Gokeler j.gokeler@ckcdrenthe.nl  

Lena Kema  l.kema@ckcdrenthe.nl  

Marijke v.d. Stigchel m.vanderstigchel@ckcdrenthe.nl  

Samah Mohamed s.mohamed@ckcdrenthe.nl  

 

Marcel Schaap  m.schaap@ckcdrenthe.nl  

Petra Boersma  p.boersma@ckcdrenthe.nl  

 

Contactgegevens 

Kindcentrum 

Christelijk Kindcentrum Menso Altingschool  

Brinkhovenlaan 3b 

9765 BH Paterswolde 

050 – 3093854 

mensoalting@ckcdrenthe.nl 

 

Schoolbestuur 

CKC Drenthe 

Groningerstraat 96 

9402 LL Assen 

0592 - 346801 

info@ckcdrenthe.nl 
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Medezeggenschapsraad 

Leden medezeggenschapsraad 

MR oudergeleding: Stephanie Davidson

   Justin Dol 

MR teamgeleding: Jenneke Leefsma  

Anna Bosma   

E-mailadres MR: mr.mensoalting@ckcdrenthe.nl  

 

Ouderraad 

De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij vele bijzondere 

activiteiten. De ouderraad vergadert regelmatig. Bij deze 

vergadering is een teamlid aanwezig. 

 

Leden ouderraad 

Voorzitter:  Corine Hartlief (tot januari) 

   Martijn Doorn (vanaf januari) 

Penningmeester: Patrick Visser 

Secretaris:  Erik Roos  

Overige leden: Heleen Boven, Reinier Luth, Christel 

van den Berg, Daniëlle van der 

Heijden, Erik Roos, Jacintha 

Klompstra, Jorien Kooiman, Lian 

Groenveld-Bouwhuis, Marrit 

Bonnema, Maureen Hoekzema, 

Renske Barnhard, Marrit Schilperoort, 

Liesbeth Leegstra. 

OR teamgeleding: Margreet Elema, Laura Kiers,  

Yvonne Smith tijdens verlof Laura 

Kiers.  

E-mailadres OR: masactiviteiten@ckcdrenthe.nl  

mailto:mr.mensoalting@ckcdrenthe.nl
mailto:masactiviteiten@ckcdrenthe.nl
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Klankbordgroep 

Ieder jaar wordt uit iedere groep een ouder gezocht voor de 

Klankbordgroep. De deelnemers aan deze bijeenkomsten 

spreken op persoonlijke titel.  

 

Leerlingenraad 

Op de derde dinsdag in september, de dag van de 

democratie, worden in de groepen 5 t/m 8 leerlingen gekozen 

voor de Leerlingenraad. Iedere 6 weken komt de 

leerlingenraad samen om zaken uit de groep en uit de school 

met een teamlid of de directie te bespreken. 

 

Ouderbijdrage 

Wij vragen van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage, 

waarmee voor een deel de kosten van onder andere het 

Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, excursies, extra lesmateriaal 

en sportevenementen worden betaald. De vrijwillige 

ouderbijdrage voor dit jaar wordt nog vastgesteld. 
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Veilig van en naar CKC Menso Altingschool!  

Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL)  

CKC Menso Altingschool heeft het Drents Verkeers-

veiligheidslabel. Dit houdt in dat de school een verkeersplan 

heeft waarbij alle leerlingen 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 ons verkeersplan 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 

elkaar hebben gemaakt, zijn erop 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! 
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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 

 


