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Samen   veilig   talent   ontwikkelen   met   plezier! 
 

 

 

 

 

 

 

Week 47 t/m 49: Aanpassen 

Inhoud: Wel of niet aanpassen, vrij of gedwongen; aanpassen aan de 
groep of jezelf blijven; blijven bij je eigen identiteit.  

Bijbel: Ruth (Ruth). 

 

Andere schooltijden 
Zoals in de vorige ZendMASter beschreven lukt het momenteel niet meer om de 

TSO goed bemand te houden met PM’ers en vrijwilligers. We zijn op zoek gegaan 
naar een alternatief. De inzet is dat we nu een aangepaste schooltijdenrooster 
gaan draaien en na de Coronacrisis evalueren hoe  dit ging en hoe we in de 

toekomst verder willen gaan.  
• De aangepaste schooltijden zullen een continurooster worden, met 

schooltijden die het meeste lijken op de huidige schooltijden. 
• Tussen de middag zullen de leerkrachten of andere teamleden met de 

leerlingen per groep gaan eten. Vanaf groep 3 zal er vervolgens een half 

uur buiten gespeeld worden ook onder begeleiding van vaste teamleden. 
• Tijdens de Klankbordgroep vergadering is hierbij de suggestie ‘relaxruimte’ 

geopperd en ook dit idee nemen wij momenteel mee in onze 
overwegingen. 

• Tijdens de margedag van 12 november 2020 zal het team zich hier verder 

over buigen, waarna ook de M.R. weer actief betrokken zal worden. 
• In de volgende ZendMASter hopen wij u nog concreter over alles te 

kunnen inlichten met betrekking tot bijvoorbeeld de ingangsdatum.  

   
  
  
15-11 Josse  gr.3     21-11 Limke  gr.8 
16-11 Norah  gr.1/2B    22-11 Sebastian gr.4 
18-11 Lisa  gr.6     26-11 Maes  gr. 3 
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Sint & kerst 
Door de huidige Coronamaatregelen zal Sinterklaas en Kerst 

anders gevierd worden dan wij op de MAS gewend zijn, maar de 
intentie is wel om het te vieren! Er is een overleg geweest met de 
andere CKC-scholen van de gemeente Tynaarlo en we hebben 

afgesproken om dezelfde richtlijnen te hanteren. Hieronder kunt 
u alvast lezen op welke wijze wij dit jaar vorm gaan geven aan 

deze activiteiten:  
Sinterklaas (vrijdag 4 december)  
Op 4 december komen Sinterklaas en de pieten langs. Om aan de RIVM-

veiligheidsregels te voldoen, passen wij de verhaallijn aan en ontvangen hen op 
een andere wijze. Dit wil zeggen dat wij de Sint en pieten dit schooljaar niet 

gezamenlijk met alle kinderen en ouders bij school ontvangen. Alle groepen gaan 
wel naar Sinterklaas toe en we maken er voor de kinderen en voor Sinterklaas 

een feestelijke dag van!  
Kerst (donderdag 17 december)  
We hadden natuurlijk ook dit jaar het Kerstfeest weer met ouders en kinderen 

samen willen vieren! Helaas is dit nu niet mogelijk. We vieren kerst dan ook in de 
eigen groep, onze oorspronkelijke plannen bewaren we voor volgende jaren.  

In de ZendMASter zult u hier natuurlijk meer informatie over te lezen krijgen. 
Van alle activiteiten proberen we wel foto’s of filmpjes te maken toe om deze 
feestelijke momenten toch een beetje met u te kunnen delen. 

 
Margedag 

Vandaag hebben wij een margedag waarvan het programma door Corona al 3x 
aangepast is. Eerst zouden wij een spreekster krijgen die ons verder zou scholen 
in Expliciete directe instructie. Door Corona kon dit niet, dus hadden we het plan 

Coronaproof workshops te organiseren in vaste groepjes van 4 personen. Ook dit 
werd ons vorige week na de persconferentie door de PO-raad ontraden. Vandaar 

dat wij de margedag digitaal hebben gehouden.  
Onderwerpen van de margedag zijn: 
Expliciete directe instructie, het aangepaste schooltijden model, workshops over 

thuisonderwijs en de mogelijkheden hier rondom.  
 

Tijdens de Kerstviering van 2019, hebben wij een inzameling gehouden voor 
muzieklessen in het AZC van Assen. Na de betaling van deze lessen hadden we 
nog geld over en op verzoek van het AZC hebben we dit geschonken aan het 

UNHCR. Hieronder vanuit hen een bedankje voor de gift: 
“Dankzij betrokken mensen zoals jij kunnen wij mensen op de vlucht 

levensreddende hulp en een veilig onderdak bieden. Daar willen we jou namens 
het UNHCR-team in Nederland hartelijk voor bedanken!  
UNHCR coördineert wereldwijd de noodhulp aan vluchtelingen en zorgt voor 

weerbestendige tenten, eerste levensbehoeften en medische hulp. Wij zijn 
aanwezig in conflictgebieden en in de regio, om mensen op de vlucht veiligheid 

te bieden.  
Jouw donatie is in deze tijd harder nodig dan ooit. Dankjewel! 
Bedankt dat jij er bent als mensen op de vlucht ons het hardst nodig 

hebben.  
Hartelijke groet, UNHCR Team Nederland”  
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Nieuws vanuit groep 1/2 
De afgelopen weken hebben 

we gewerkt over de herfst. De 
letter ‘t’ (uitspreken als ‘tuh’) 
stond centraal en het 

knutselen van onze lampion 
was een grote klus. Maar wat 

zijn ze mooi geworden! 
 
 

 
We hebben in de afgelopen twee weken wél 2 

voorstellingen gehad op school.  
“Pakketje met...” en “Lotte met de botten”. De kinderen hebben hier erg van 
genoten en wat deden ze enthousiast mee. 

 
Van te voren hebben we het gehad over hoe je 

je gedraagt tijdens een voorstelling. Hier 
hebben ze zich zoveel mogelijk aan gehouden. 

Knap hè! 
 
De voorstelling “Lotte met de botten” krijgt nog 

een vervolg. Hiervoor komt op vrijdag 
13 november iemand van het ICO een 

dansles geven. 
 
 

 

Maandag 9 november is de 
geboortedag van Menso Alting. 

Menso Alting kwam op dinsdag 10 
november langs in de klas om te 

luisteren naar de Sint-Maarten 
liedjes die we hebben geoefend met 
als afsluiting iets lekkers. 

 

 

De komende 3 weken beginnen we met 
het nieuwe thema “Sinterklaas”. De 

volgende doelen komen aan bod: het 
onderscheiden van geluiden, klanken en 
woorden. Primaire kleuren, secundaire 

kleuren en kleurnuances. Silhouetten en 
schaduwen. Ook komt Arie ons weer een 

nieuw letter brengen. Én als afsluiting het 
Sinterklaasfeest op school. 

 

Pakketje met... 

Lotte met de botten 
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Vanuit de Peuteropvang 
We zijn al een tijdje bezig met het nieuwe thema “regen”  
Het regent buiten. Daar valt veel aan te ontdekken! Hoe voelt regen? En wat 
hoor je als het regent? Hoe zien de regendruppels op de ruiten eruit en wat trek 

je aan als je in de regen naar buiten gaat? 
  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



In ons fotoalbum kunt u Sint Maartenliedjes horen en zien, gezongen door alle groepen!! 

 

 

 

 
 

 



In ons fotoalbum kunt u Sint Maartenliedjes horen en zien, gezongen door alle groepen!! 

 

 



In ons fotoalbum kunt u Sint Maartenliedjes horen en zien, gezongen door alle groepen!! 

 

 
 

 

 

 


