
  
 

 

 

 

 

Samen   veilig   talent   ontwikkelen   met   plezier! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Respecteren (week 37 t/m 39) 
Inhoud: Waarderen, naleven, in ere houden. Respecteren van 

dingen, natuur, mensen. Respect voor leefregels. 
Bijbel: Het volk in de woestijn; Bitter water, kwakkels en manna; 
Mozes ontmoet God; Tien Woorden; Het Gouden Kalf  

       (Exodus 15 t/m 32). 

 
Noodnummers en gespreksverslagen in Parnassys  
Noodnummers 

Als uw kind zich niet lekker voelt of als er een andere reden is waardoor we 
onder schooltijd contact met u willen opnemen, dan kijken we in Parnassys voor 

het nummer waarop we u kunnen bereiken. In Parnassys bestaat ook de 
mogelijkheid om noodnummers in te vullen. Wilt u controleren of de nummers er 
goed in staan en dit eventueel aanpassen? En kijkt u meteen even  

of de andere contactgegevens nog kloppen?  
Gespreksverslagen  

Na een overleg tussen u en de leerkracht en/of de intern begeleider wordt 
hiervan een gespreksverslag geschreven in Parnassys. U kunt dit verslag ook 
inzien. Heeft u opmerkingen over de verslaglegging of kunt u zich niet vinden in 

de bewoording? Dan kunt u binnen drie weken contact opnemen met de 
leerkracht. Wanneer wij na drie weken geen bericht hebben ontvangen, gaan we 

ervan uit dat u akkoord gaat met het verslag. 

   
 
11-09 Bo   gr.4     16-09 Julia  gr.5A 
11-09 Lòren  gr.4     18-09 Sofie  gr.1/2B  

12-09 Celine  gr.3     21-09 Lise  gr.6  
16-09 Saar  gr.1/2C    22-09 Lieve-Raven gr.8 
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Zomervakantie! 
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Inval problematiek 

Door de huidige coronaregelgeving merken wij dat de wachttijd op een 
coronatest + wachttijd op de uitslag personele problemen geeft. Tot op dit 

moment hebben wij dankzij extra inzet van eigen teamleden én nog aanwezige 
invallers dit kunnen oplossen. Houdt u er echter rekening mee dat de kans zeer 
aanwezig is dat dit mogelijk een keer niet gaat lukken. Het kan zelfs zo zijn dat 

wij op de ochtend zelf, een groep thuis moeten laten blijven. Kinderen die echt 
geen opvangmogelijkheid hebben kunnen in die gevallen wel naar school komen 

en zullen verdeeld worden over andere groepen. Als er geen inval is krijgt u dit 
via de ouderapp te lezen maar ook formeel via “Mijnschoolinfo”.  
 

Halen en brengen van uw zoon/dochter 
Wij werken op het moment aan een nieuw plan om zo de vertrekdrukte rondom 

de school nog meer te stroomlijnen. Omdat wij de veranderingen liever in één 
keer goed doen dan vaker wisselen wachten wij nog heel even met de 
wijzigingen. Zo gauw alles rond is laten wij het u zo spoedig mogelijk weten.  

Belangrijk blijft dat er geen auto’s met ouders/leerlingen tijdens het uitgaan van 
de school door de Menso Altingstraat rijden. 

 
Vervanging “zwangere collega’s”  

Mogelijk is het nog niet bij iedereen bekend maar er zijn drie collega’s, 2 juffen 
en 1 meester in verwachting van een baby! Juf Anna, juf Ilona én meester Frank 
hopen dit kalenderjaar nog moeder of weer vader te worden. Wij zijn hier 

geweldig blij mee! 
Voor uw geruststelling hebben wij voor alle drie komende verloven een invaller 

klaar staan! Helaas is het alleen op dit moment van onzekerheid door corona, 
niet mogelijk deze al te noemen.  
 

Verkiezing Leerlingenraad  
Op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september (15-09), vinden weer 

de jaarlijkse verkiezingen voor de leerlingenraad plaats. De oud-
leerlingenraadleerlingen zullen, in de groepen 5 tot en met 8, uitleg 
geven hierover. Als je wil meedoen kun je alvast bedenken waarom 

je klasgenoten jouw als vertegenwoordiger van je groep “moeten” 
kiezen. 

 
Wecycle;  

De Menso Altingschool heeft zich als partner aangesloten bij Wecycle. Ook wij vinden het 

belangrijk dat kinderen bewust zijn van het feit dat kleine elektrische apparaten 

gerecycled kunnen worden. Door te recyclen wordt de afvalberg kleiner en worden 

materialen teruggewonnen en hergebruikt. Dit scheelt in de grondstofwinning.   

Door mee te doen aan de landelijke inzamelactie van Wecycle van september t/m 

november 2020 brengen we deze theorie ook in praktijk. Tijdens de jaarlijkse 

inzamelactie vragen wij u om met uw kind in en rond het huis te kijken of er apparaten 

zijn die voor deze actie in aanmerking komen. Het gaat hierbij om kleine, elektrische 

apparaten met een stekker of batterij. Ze moeten in een boodschappentas passen en 

mogen niet gevaarlijk zijn. De apparaten moeten leeg zijn (geen batterijen, stofzakken, 

frituurvet, etc.) en alle onderdelen moeten er nog aan zitten. Op de site 

“wecycle.nl/scholen” vindt u een lijst met alle toegestane apparaten. Er staat 

een Wecycle-inzamelbak op de onderwijsleerpleinen van de MAS & van de MiniMAS. Hier 

kunt u de apparaten in doen. We hopen op veel afgedankt, klein materiaal!  

 
 



Jaarbijlage én informatieavond  

Jaarbijlage 
Vrijdag 4 september hebben alle leerlingen de jaarbijlage van 

school mee naar huis gekregen. In deze bijlage staan alle 
activiteiten en data, maar ook informatie over 
ziekmelden, verlofaanvragen etc. In de huidige corona tijd 

is het ook fijn om te weten dat alle werkmailadressen van 
alle collega’s hier ook in vermeld staan. 

 
Informatieavond  
Zoals in de vorige ZendMASter al stond vermeld zal de 

informatieavond dit jaar in verband met het Coronavirus 
anders zijn. Op vrijdag 18 september zult u via de mail 

groepsinformatie ontvangen welke we normaal ook in de groep hadden laten 
zien tijdens de informatieavond. Ook zullen alle groepen een filmpje meesturen 
zodat u toch een beeld van de groep van uw eigen kind kunt vormen. Als laatste 

zullen wij ook een “wie-is-wie@MAS”mail sturen met een foto van alle 
teamleden met de functie die zij vervullen. 

Een vragenrondje wordt zoals u zult begrijpen lastig op deze wijze. Wij hopen dan 
ook van harte dat u de leerkrachten, Intern Begeleider en mij als directeur weet 

te vinden via de mail of telefonisch!  
 
Op zoek naar het gouden verkeersidee tijdens de Goudenweken!  

Tijdens de Goudenweken is het ook goed om samen op zoek te gaan naar 
eventuele mogelijkheden om de verkeersstromen rondom de school nog veiliger 

te maken. Soms zijn er hele mooie plannen waarmee wij kunnen proberen om 
bijvoorbeeld samen met de gemeente te bekijken wat hier mogelijk is. Dus als u 
een goed plan heeft mail gerust óf spreek mij even bij het hek/hoofdingang aan. 

Tot het gouden idee geboren is houden we ons natuurlijk allemaal aan het 
huidige verkeersplan! Namens alle leerlingen en (groot)ouders bedankt! 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

auto route 

Fietsers route 
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Peuteropvang  

We zijn het nieuwe schooljaar met veel nieuwe kinderen op de groep begonnen. 

Daarom willen wij centraal stellen dat iedereen elkaar leert kennen. We werken 

deze weken met het thema “ Dit ben ik” 
Daar hoort natuurlijk ook je 

verjaardagskalender bij. Wanneer ben ik 
jarig? 
 

Puk heeft een spiegeltje in zijn rugzak en 
kan daarmee naar zichzelf kijken. De 

kinderen kijken ook in een spiegel, wat 
zien ze? Waar is je neus, je mond, waar 
zijn je oren en ogen? Wat kun je ermee? 

 
Wij gaan met de kinderen de 5 zintuigen 

bij langs. Natuurlijk zijn er weer leuke 
activiteiten gepland zoals voorlezen, 
dansen, bewegen, zingen en knutselen. 

 
Hier wat voorbeelden wat we met de 

kinderen al hebben gemaakt! 
 
 

Buitenschoolse opvang  
De zomervakantie is weer voorbij en wat hebben we genoten op de BSO! Met ons 

thema ‘Happy in mijn hangmat’ hebben we heerlijk gechilld en van het mooie 
weer genoten. We hadden zelfs een zwembad op het schoolplein staan, zodat we 
lekker met water konden spelen!  

 
Nu het schooljaar weer is begonnen, zoekt 

iedereen zijn of haar plekje in de vaste 
stamgroep weer op. Groep 1, 2 en 3 eten 

na schooltijd samen in de Mini-MAS. Groep 
4 en 5 eten op het leerplein (in de keuken 
in het hoofdgebouw) en de groepen 6, 7 en 

8 gebruiken de Buiten-MAS. 
Ook dit jaar zullen we onze thema’s laten 

aansluiten op de thema’s van school, met 
daarbij natuurlijk ruimte om vrij te spelen 
en buiten te ravotten. Want dan doen we 

graag op de BSO! Bijgevoegd zijn enkele 
foto’s van de zomervakantie. Wij wensen 

iedereen een heel fijn schooljaar toe!  
 
 

 
Bericht aan de ouders van groep 1/2: 

Wij zoeken voor de drie kleutergroepen twee bib-ouders.  
• Eén ouder die boeken uitzoekt in de bibliotheek in Eelde voor alle 

kleutergroepen die passen bij het thema of seizoen.  

• Eén ouder die de boeken weer terugbrengt.   
Het gaat dan om ongeveer één keer in de 6 weken. We horen het graag! 



 

Groep 1/2c 
Vorige week kwam Sjoerd de cijferwoerd bij ons in de klas en heeft ons verteld 

waarom het handig is dat je weet hoe de cijfers eruitzien. Antwoorden waren 
bijvoorbeeld: dan weet je hoe laat het is, dan weet je hoeveel iets kost en dan 
weet je welk cijfer je op de verjaardagstaart moet plakken. Verdeeld over het 

jaar oefenen wij dus al de cijfersymbolen. Vraag uw kind af en toe op welk cijfer 
de lange wijzer van de klok staat of laat uw kind op zoek gaan naar bijvoorbeeld 

de 4 (of een ander cijfer) in de winkel. Maak er vooral een leuk spelletje van. 
 
Deze week kwam Arie de letterkanarie ons de letter 'V' (uitspraak: 'vuh' 

en géén 'vee') brengen. Deze letter heeft uw kind mee naar huis gekregen. Ga 
thuis samen op zoek naar een voorwerp wat met de 'V' begint. (Deze mag 

eventueel mee naar school, zodat we dit in de letterkoffer kunnen doen.) Of 
verzin woorden met de 'V' tijdens het eten. Maak ook hier een kort spelletje 
van. Dit zijn suggesties die u eventueel met uw kind kan doen. 

 
We hebben het deze week vooral over de zee gehad. Wat neem je mee? Wat heb 

je aan? Wie is er in de vakantie naar de zee geweest? Wat leeft er allemaal in 
zee? Over het laatste hebben we deze week ons taakwerk gemaakt. We tekenen 

met wasco en proberen het daarna netjes in te kleuren met ecoline. Zo zijn er 
mooie vissen, zeekomkommers en glassponzen op papier gekomen. 
 

Volgende week werken we nog over de zomer, maar de week erna beginnen we 
met een nieuw thema. Zou u uw kind, volgende week, een oud t-shirt mee 

willen geven, waar in geknipt mag worden? Het liefst een oud t-shirt van pap of 
mam (het moet ruim zitten), in de kleur zwart, grijs of donkerblauw.  
 

 
Natuurspeurderstocht groep 7 

 
Zoals u in de vorige ZendMASter hebt kunnen lezen, waren wij als groep 7 
uitgenodigd voor een natuurspeurderstocht in Oudemolen op 30 september. 

Inmiddels  mogen we u vertellen dat dit definitief door zal gaan. Nu zijn we dus 
op zoek naar ouders die ons deze dag 's ochtends naar Oudemolen kunnen 

vervoeren en ons aan het eind van de ochtend/begin van de middag daar weer 
op kunnen halen. Exacte tijden volgend zo spoedig mogelijk.  
Kunt u ons brengen en/of halen dan kunt u dit doorgeven op het volgende e-

mailadres: b.tielen@ckcdrenthe.nl. Alvast heel hartelijk bedankt!  
Op deze dag zou RTV Drenthe graag meegaan om één  en ander te filmen voor 

het programma 'Roeg.' We hebben aangegeven dit met ouders te zullen 
overleggen. Langs deze weg willen we u dan ook vragen of u, indien u hier 
bezwaar tegen hebt, contact met ons zou willen opnemen. Ook dit kan via 

bovenstaand e-mailadres. We kijken  uit naar een gezellige en leerzame dag in 
de natuur!  

 
 
 

 
 

 
 



 

Ingezonden berichten  Ingezonden berichten  Ingezonden berichten 
 

 
Natuurclub Tynaarlo: Op 30 september gaat de natuurclub weer van start. De 
natuurclub wordt verzorgd door stichting Trias en vrijwilligers van het IVN  

(instituut voor natuureducatie). Kinderen in de leeftijd van 6-8 jaar kunnen 
samen met vrijwilligers van het IVN alles leren over de natuur in het najaar. Op 

zoek naar de herfst, hoe doen dieren dat, overleven in de natuur? Welke vogels 
zijn er in het najaar? De natuurclub is 4x op woensdagmiddag met uitzondering 
van de herfstvakantie. Nieuwsgierig? Vraag de folder en inschrijfformulier aan 

bij: r.geertsma@tynaarlo.nl  
 

 

 
 

50 gezinnen 
uit de gemeente Tynaarlo 

gezocht voor spelen 
Junior Energiecoach 

 

 
 

Hoe bespaar je thuis zo leuk en makkelijk mogelijk energie? Leer het 
met Junior Energiecoach, een leuk en leerzaam spel voor gezinnen om 
thuis energie te besparen. In Tynaarlo kunnen 50 gezinnen gratis 

meedoen.  
 

Doel van het spel is een schoner milieu en een vollere portemonnee door meer 
inzicht over thuis gemakkelijk energie besparen. Het spel start op zaterdag 3 
oktober en duurt vijf weken. Elke week staat in het teken van een andere 

opdracht. Het is een project voor en door het hele gezin, waarbij Junior 
Energiecoach gelooft in het kind als motor voor energiebesparing. Kinderen 

(ongeveer 7-12 jaar) en ouders spelen met Junior Energiecoach on- en offline 
een spel met leuke, leerzame opdrachten, puzzels, experimenten en winacties. 
Kennis en bewustwording over energie nemen toe. Het motto is: met energie 

kun je lachen! 
 

Wethouder Oetra Gopal (Duurzaamheid) roept gezinnen uit Tynaarlo op zich aan 
te melden: “De vorige editie van Junior Energiecoach in Tynaarlo was een groot 
succes, als ik de verhalen van al die enthousiaste families mag geloven. Het is 

niet alleen leuk, je leert elke week ook nog wat. En niet alleen de kinderen hoor, 
zeker ook de ouders. Ik geloof dat verandering begint bij de jeugd. Als we 

kinderen aansporen hun gedrag duurzaam te veranderen, zal dat uiteindelijk heel 
Tynaarlo duurzamer maken. Doe je mee?” 
 

Gratis meedoen 
Aanmelden of op zoek naar meer informatie? Kijk op www.juniorenergiecoach.nl. 

Inschrijven kan van 17 augustus tot en met 27 september. Op zaterdag 3 
oktober start het spel. 
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Beste ouders/verzorgers, 
 

Foto Koch komt op dinsdag 15 en woensdag 16 september de schoolfoto’s 
maken. In verband met de gestelde richtlijnen van het RIVM hebben zij extra 
voorzorgmaatregelen genomen om zo de gezondheid en veiligheid van de 

kinderen, de leerkrachten en de fotografen te kunnen waarborgen.  Bijgaand 
kunt u dit nalezen in hun protocol. Tevens is het dit jaar vanwege de 

coronamaatregelen niet mogelijk om foto’s te laten maken van broertjes en 
zusjes die nog niet op school zitten. Dit omdat er nog steeds geen ouders in de 
school mogen komen. Wel worden de broer-zus foto’s gemaakt van de 

schoolgaande kinderen. 
 

Foto Koch maakt dit jaar naast de standaard portretfoto ook 
een nieuw soort leunfoto. Uw kind zal zich hier vertrouwd bij 
voelen waardoor de fotograaf sneller klaar zal zijn. Een stoere, 

vernieuwde pose waar elke leerling een eigen houding aan kan 
nemen.  

 
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en 

vanwege strengere privacywetgeving mogen zij uw kind alleen 
fotograferen, wanneer u daar expliciet toestemming voor 
geeft. Het toestemmingsformulier heeft u eerder deze week 

ontvangen en deze moet uiterlijk vrijdag 11 september weer 
retour. Deze kunt u inleveren bij de eigen leerkracht. Mocht u geen briefje op tijd 

ingeleverd hebben dan mag uw zoon/dochter helaas ook niet gefotografeerd 
worden.  
 

De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet.  
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht.  

Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze 
gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u 
klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de 

groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen. U kunt 
eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de 

inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-
partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site. 
 

Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u 
een mooie keuze uit kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken 

op het juiste moment, waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt 
worden. 
U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze! Voor de 

vernieuwde pose geldt dat deze alleen met een witte achtergrond besteld kan 
worden, maar natuurlijk wel in zwart/wit, sepia of kleur. 

 
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto 
beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
 



 
 

 



 

 

 

 

 


