
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 17 (25 april t/m 1 mei): Weet je het zeker?  
Inhoud: Over twijfel en zekerheid; over de ruimte om vragen te stellen 
en de bereidheid te zoeken. 
Bijbel: Het verhaal van de priester; de Emmaüsgangers; het geloof van 
Tomas en de andere leerlingen (Matteüs 28; Lucas 24; Johannes 20). 
Week 18 t/m 20 (2 t/m 22 mei) Geen zin 
Inhoud: Over de zin en onzin van wat ons gevraagd wordt. Over het 
zoeken naar wat zinvol is en betekenis heeft. 
Bijbel: Het verhaal van Jona (Jona). 
 

 
Tuin/Klusdag: Vrijdagmiddag 13 mei hopen wij samen met vele ouders een tuin/ 
klusmiddag op school te houden. Op het plein kan gesnoeid worden, in de school en 
buitenom kan er gepoetst worden, etc. Voor het hapje en het drankje gaat natuurlijk 
gezorgd worden. We hopen op een gezellige middag met (groot-) ouders en kinderen! Als u 
kunt en wilt komen vragen wij u dit even door te geven via masactiviteiten@ckcdrenthe.nl  
 
Schoolfruit: Na de meivakantie stopt het schoolfruit.  
Zorgt u ervoor dat uw kind dan zelf weer fruit meeneemt?  
 
 
  
 
 
 

25-04 Timon  gr.1/2A    06-05 Berge  gr.8 
28-04 Gunnar gr.6A     08-05 Robin  gr.4 
30-04 Asya  gr.4     09-05 Naud  gr.6A 
02-05 Saar  gr.3     14-05 Jente  gr.4 
02-05 Merlijn  gr.5     15-05 Jennieke gr.5 
03-05 Nore  gr.8     16-05 Julia  gr.1/2B 
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050 – 309 38 54  
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22-04 Koningsspelen  
23-04 tot 08-05 Meivakantie 
13-05 Tuin/klusdag 
16-05 t/m 19-05 Avond4daagse  
20-05 Margedag groep 1-8 
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Schooltijden: We hebben het al eerder benoemd, één van de schooldoelen dit jaar is het 
kiezen van onze schooltijden voor de komende jaren. Wij willen jullie bedanken voor het 
stemmen! Het zal worden besproken in de MR en zodra wij meer weten, hoort u dat van 
ons.  
 
 
 

Koningsspelen op de MAS: Morgen vieren we Koningsdag op de 
MAS. Dat gaan we doen door in de ochtend buiten spelletjes te spelen 
en het koningslied te zingen en daarop te dansen in onze eigen groep. 
De kinderen van groep 1 t/m 6 mogen in een sportieve outfit op school 
komen passend bij het weer! 

 
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij. 
De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn om 14.30 uur vrij. 
 
Wij hopen er een leuke dag van te maken met elkaar! 
 

Veilig van en naar de Menso Altingschool!  
Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL)  
De Menso Altingschool heeft het Drents Verkeers-veiligheidslabel (DVL); dit houdt in dat de 
school een verkeersplan heeft waarbij alle leerlingen vanaf groep 1 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 het verkeersplan rondom de 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 zijn allen hebben gemaakt, zijn er op 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!  
  
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. 

  

 
 



Poll ZendMASter 
Met de komst van SocialSchools is de informatievoorziening richting ouders veel 
overzichtelijker geworden. Daarom vragen wij ons af in hoeverre de ZendMASter nog een 
aanvulling is hierop. We zouden hiervoor graag om jullie mening vragen. Er is een poll 
toegevoegd in dit bericht op Social Schools. Graag zien wij uw reactie. 
 
 
Update van Social Schools 
Vanaf 1 mei zijn er wat veranderingen in Social Schools. Door deze veranderingen kunt u de 
algemene berichten en de persoonlijke berichten beter scheiden. In de onderstaande link 
worden de veranderingen uitgelegd. 
https://www.socialschools.nl/nieuwe-versie-gesprekken-oudersverzorgers 
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