
  
 

 

 

 

 

Samen   veilig   talent   ontwikkelen   met   plezier! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Onderzoeken (week 40 t/m 43) 
Inhoud: Onderzoeken omwille van waarheid, veiligheid, rechtvaardigheid. Een 
onderzoekende houding en het stellen van de juiste vragen.  
Bijbel: Twaalf verkenners; Bileam en de koning van Moab (Numeri 13 en 14); 
Intocht in Jericho (Jozua 1 t/m 6). 

 
 
Corona update;  
Op school hebben we helaas de eerste ouder met het covid-19virus van dit schooljaar en 
onze collega-school De Veenvlinder moet tot de herfstvakantie gesloten blijven vanwege 
besmettingen binnen de school. Voor alle duidelijkheid vermeld ik u dat ook wij in alle 
gevallen de richtlijnen van het RIVM volgen. Deze richtlijnen 
worden door de GGD samen met de PO-raad omgezet tot richtlijnen 
voor het Basisonderwijs. Op verzoek van de betreffende ouder nog 
de volgende oproep: “We kunnen het allemaal krijgen, dus houd 
alsjeblieft afstand van elkaar! Hoe gezellig het ook is om elkaar 
voor de school te treffen, denk aan de anderhalve meter! Ik heb dit 
in mijn beleving altijd keurig gedaan en zelfs dan kan het nog 
gebeuren.” 

   
  
09-10 Sarah  gr.8     18-10 Niels  gr.8 
09-10 Matthijs gr.5A     18-10 Alex  gr.5A 
09-10 Linus  gr.8     20-10 Jens  gr.8 
10-10 Sylvan  gr.8     21-10 Rosaline gr.7 
11-10 Carmen gr.8     21-10 Tim  gr.1/2B 
16-10 Lise  gr.5A     23-10 Teun  gr.5B 
17-10 Enea  gr.3     26-10 Zachary gr.7 
18-10 Fem  gr.4     26-10 David   gr.7 
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Juf Ilona en juf Anna gaan met verlof 

Na de herfstvakantie gaat juf Ilona, leerkracht van groep 8, met 
zwangerschapsverlof. Juf Ilona gaat vervangen worden door juf Corine, zij staat 

op dit moment nog voor groep 5B. Groep 5B krijgt hierdoor een nieuwe 
vervangster; Anna Bosma. Juf Anna zal naast juf Margreet staan op de maandag 
en dinsdag. Anna is vaste invaller van de CKC-invalpool en heeft op de MAS dit 

jaar al ingevallen in onder andere groep 3.  
Ook onze eigen juf Anna, leerkracht van groep 1/2B gaat na de herfstvakantie in 

verband met de coronamaatregelen niet meer voor de klas, maar andere 
werkzaamheden doen. Tot 1 november blijft juf Anna wel op school, maar juf 
Jolien gaat haar vervangen als leerkracht van groep 1/2B.  

Wij wensen Ilona en Anna natuurlijk een heel goed en mooi verlof toe, en 
houden u op de hoogte wanneer er nieuws te melden is! 

 
Ontruimingsoefening 
Woensdag 30 september hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Vooraf 

waren we gelukkig gewaarschuwd zodat we wisten wat we moesten doen. De 
complete CKC Menso Alting stond al snel buiten en gelukkig kon al na 7.58 

minuten het sein veilig gegeven worden en was de hele school gecheckt door 
onze BHV! Bij de “MAS in Actie” kunt u hiervan een paar foto’s zien.  

 
 
Klankbordgroep 
Dinsdag 29 oktober kwam de Klankbordgroep dit jaar voor het eerst 
weer bijeen en de volgende onderwerpen zijn deze avond besproken: 

• Evaluatie digitale informatieavond. 
• Hoe kunnen we toch samen vorm blijven geven aan onze 

pedagogische driehoek tijdens deze coronaperiode waarbij 
ouders de school niet in mogen. 

• Eventuele keuzes met betrekking tot excursies in deze tijd. 

• En we hebben bekeken of wij een vertegenwoordigende ouder uit iedere 
groep hebben. Op dit moment zijn wij nog opzoek naar 3 ouders met een 

leerling in groep 1/2b, 3 of 5b. Wanneer u een kind in één van deze 
groepen heeft en u vindt het leuk om één keer in de zes weken met tien 
andere ouders, een leerkracht en Pedagogisch medewerker te bespreken 

hoe het op de MAS gaat, dan nodigen wij u van harte uit om te mailen 
naar mensoalting@ckcdrenthe.nl.  

 
Geen Koffieochtend 
Omdat we op dit moment geen ouders in school mogen ontvangen zullen de 

koffieochtenden voorlopig komen te vervallen. Wij hopen zo spoedig mogelijk u 
weer uit te kunnen nodigen. 

 
Verandering schoolplein 
We hebben tot april 2020 vaak enthousiast gesproken over het aanpassen van 

ons schoolplein. Door de coronatijd kunnen we op dit moment geen concrete 
plannen maken. We hopen zo spoedig mogelijk u weer enthousiast te maken. 
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*Meld u aan voor de MR!*Meld u aan voor de MR!*Meld u aan voor de MR! 

 
Want de MR zoekt een ouder! 
Die ons team met ingang van januari 2021 komt versterken. 
Wat doet de MR? 
De MR ondersteunt de directie bij het nemen van uiteenlopende beslissingen. Denk aan het 
schoolgebouw, de vakantie-/schooluren, de schoolgids, inkomsten en uitgaven, de formatie 
ect. Het zijn zaken die zowel leraren, leerlingen als de ouders aangaan. De MR vergadert 8 a 
10 keer per schooljaar op de donderdagavond. 
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat op dit moment uit twee door de ouders gekozen 
vertegenwoordigers en twee leerkrachten. Veranderingen op beleidsgebied worden in de MR 
besproken. De MR heeft zijn basis in de Wet Medezeggenschap op Scholen. 
De MR moet samen met de ouders, de onderwijsgevenden en het bestuur bereiken dat de 
kinderen zo goed mogelijk onderwijs krijgen in een gewenst werk- en leerklimaat. 
Wilt u betrokken zijn bij beslissingen die de school uw kind(eren) aangaan? 
GEEF U DAN OP! 
Dit kan door: 
Uw gegevens naar mr.mensoalting@ckcdrenthe.nl te mailen. 
 
Door covid-19 treft u dit jaar geen opgave/stembus aan op school. Opgave kan uitsluitend 
digitaal via bovenstaand e-mailadres. Vermeld in deze mail tenminste uw naam, adres, 
woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Tevens mag u een korte motivatie toevoegen. 
Meld u aan voor 19 oktober 2020. 
 
 

Stagiaires op de MAS 
 

Danique Harms 
Mijn naam is Danique Harms, ik ben 18 jaar oud en ben geboren en 
getogen in Eelde. 

Ik volg de opleiding onderwijsassistent aan het Noorderpoort College in 
Groningen, ik zit nu opnieuw in het eerste jaar van de opleiding. Ik heb 

vorig jaar ook een half jaar stage gelopen op de Menso Altingschool in 
groep 1/2B en het is zo goed bevallen vorig jaar dat ik dit jaar graag 

weer terug wilde komen en dat is gelukkig gelukt. Ik loop dit jaar weer 
stage in groep 1/2B en ik vind het weer super gezellig en vooral ook 
leerzaam. Mijn hobby’s zijn: afspreken met vriendinnen en oppassen.  

 
  
Hee hallo, 
 
Mijn naam is Roel Klinkhamer en ik kom dit jaar stagelopen op Menso 
Alting. Ik ben 26 jaar en studeer aan de pabo van NHL Stenden, 
Groningen. Het eerste half jaar zal ik stagelopen en geregeld lesgeven 
in groep 6, vanaf februari kom ik in een andere bovenbouwklas binnen 
de school. Ik kijk ontzettend uit naar het komende jaar en hoop een 
leuke en leerzame tijd door te brengen met de leerlingen en collega's. 
Groetjes Roel 
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Hoi, wie ben ik? 
Mijn naam is Lisette Fial. Ik ben 16 jaar oud. Ik kom uit 
Peize. Mijn hobby’s zijn met mijn vrienden afspreken of 
voltigeren (turnen op paard). Ik heb voor deze opleiding 
gekozen omdat: Het een combinatie van alles bij elkaar is 
en dat leek mij leuk. Het stukje bewegen met kinderen 
vooral. Ik ben meestal erg enthousiast over nieuwe dingen 
of in het algemeen, alleen soms kan ik verlegen overkomen 
wat niet de bedoeling is. Wat ik verwacht van deze 
opleiding is: Het leren bewegen met kinderen en hoe je 
leren leuk kan maken met een spel. Wat ik verwacht bij 
mijn stage te kunnen doen is: helpen leren leuker te 
maken door een spel toe te voegen tijdens het leren, de 
kinderen vermaken bij de BSO. 

 

 

Hallo allemaal, 
Ik ben Dewi Boijenga en ik ben 19 jaar oud. Ik zit in mijn derde 
jaar van de pabo aan NHL Stenden in Groningen. Naast de pabo doe 
ik een gymspecialisatie. Dit houdt in dat als ik de specialisatie 
afrond, ik gymles mag geven aan de groepen 3 tot en met 8. In 
mijn vrije tijd geef ik turnles aan kinderen tussen de 5 en 13 jaar, 
geef ik bijles en pas ik op. Daarnaast zit ik op trampolinespringen en 
turnen en houd ik ervan om een boek te lezen.  
Het 1e half jaar loop ik stage in groep 5A bij juf Laura. Ik zal dan 
elke week op de maandag en de dinsdag in de klas zijn en 2 keer in 
de stageperiode een hele week. 
Ik heb er enorm veel zin in! Het wordt vast een leuk jaar. 
 

 
 

Fietscontrole  
Je merkt het al, het wordt ’s avonds weer vroeger donker. Belangrijk dat kinderen zich laten 
zien in het verkeer! Als ze ‘s ochtends naar school gaan, maar ook wanneer ze aan het eind 
van de middag terugkomen van een vriendje of het sportveld. We willen met de actie 
'Zichtbaarheid' van de VVN aandacht besteden aan een veilige fiets en stimuleren dat fietsers 
beschikken over o.a. werkende fietsverlichting!  
 

Neem je fiets mee naar school!  
 
Wanneer: vrijdag 23 oktober  
Voor wie: groepen 3 tot en met 8  
Door wie: de verkeerscommissie en hulpouders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws uit groep 7 
Vorige week woensdag hebben we meegedaan met de natuurspeurderstocht in Oudemolen 
en wat was het een succes! De klas werd verdeeld in 4 groepen en iedere groep kreeg een 
gids mee. In deze groepen hebben we van alles gedaan. We hebben de bodem onderzocht, 
geleerd over waterdiertjes, gewandeld, geleerd over verschillende soorten heide, dieren die 
in dit gebied leven en nog veel meer! Bij MAS in Actie zullen we een paar foto’s plaatsen. 
Overige foto’s zetten we op de website.  
Tijdens de kinderboekenweek hebben we gewerkt over de Gouden Eeuw. Een leuk en 
interessant onderwerp. In groepjes hebben we lapbooks gemaakt. Ook hebben we een 
schilderij uit de Gouden Eeuw gekozen, hier informatie over gezocht en ons verkleed als de 
persoon op deze afbeelding. Resultaten hangen in school, maar zullen ook te zien zijn in het 
fotoalbum. 
Tijdens de rekentoets kwam het onderdeel (digitaal)klokkijken aan bod. We hebben gemerkt 
dat veel kinderen dit nog steeds lastig vinden. Misschien heeft u thuis een digitale klok om 
dit eens te oefenen. Vooral het verschil tussen 08.00 uur (’s ochtends) en 20.00 uur (’s 
avonds) blijft voor veel kinderen lastig. Ook opdrachten waarbij gevraagd wordt hoeveel 
vroeger of later het is zijn moeilijk. Voorbeeld: We vertrekken om 10.45 en komen 1 uur en 
15 minuten later aan. Hoe laat is het dan?   
 
 
 



 

 



 



 
 

 



 


