
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Week 25 en 26 (21 juni t/m 2 juli): Treuren 
 
 

 
Week 35 en 36 (30 augustus t/m 10 september): Beginnen  
Inhoud: De spanning om ergens aan te beginnen. De mogelijkheid om 
opnieuw te mogen beginnen. 
Week 37 t/m 39 (13 september t/m 1 oktober): Wie ben ik?  
Inhoud: Over de veelkleurigheid van mensen, tegenstellingen en 
ongerijmdheden die in ieder mens zitten, ieder mens heeft twee 
gezichten (een donkere kant en een lichte kant).  

 

We zijn weer begonnen! We zijn het schooljaar gelukkig goed begonnen, met de 
wetenschap dat de regelgeving gelukkig wat versoepeld is. Helaas nog geen ouders in de 
school, maar we hebben goede hoop dat dit binnenkort in beperkte mate wel weer mag! 
 
 

27-08 Femke  gr.7    08-09 Jayden  gr.5 
29-08 Noor  gr.7    11-09 Bo      gr.5 
29-08 Saar  gr.5    11-09 Lorèn  gr.5 
03-09 Jorn   gr.5    12-09 Celine  gr.4 
04-09 Noortje gr.8    16-09 Saar  gr.3 
05-09 Simon   gr.6A    16-09 Julia  gr.6A 
 

02-09 Startfeest 
06-09 Moviemakers groepen 7 & 8 
07-09  inschrijven 10min. gesprekken 
08-09  Studiemiddag, ochtend gewoon school! 
13-09 t/m 17-09 Omgekeerde 10              
minutengesprekken 
13-09 t/m 16-09 Introductie Leesvreters  
groep 5 
13-09 Moviemakers groepen 7 & 8 
16-09 ZendMaster 2 
21-09  Verkiezing leerlingenraad (gr. 5-8) 
22-09 en 23-09 Schoolfotograaf 
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Startfeest: We mogen weer een startfeest houden!! Zoals u ook in de uitnodiging heeft 
kunnen zien hopen wij zoveel mogelijk 
kinderen en ouders op 2 september 
van 17uur – 19uur bij de Hoornse pPas 
te zien, mét picknickmand!  

               
 

 
 
Omgekeerde 10 minutengesprekken: We zijn van plan om de omgekeerde 10 
minutengesprekken met ouders en leerkracht dit jaar “gewoon” live in de school te houden! 
Dit betekent wel dat wij u vragen om niet te vroeg op school te komen en na het gesprek 
ook meteen de school weer te verlaten. Dit klinkt niet gastvrij, maar alleen onder deze 
voorwaarden weten wij zeker dat we niet te veel ouders tegelijk in de school hebben. 
Het inschrijven voor de gesprekken gaat wel net als vorig jaar via Social Schools. U kunt zich  
vanaf dinsdag 7 september 8.00uur tot en met vrijdag 10 september inschrijven! Ook bij de 
gymleerkracht, Intern Begeleider en directeur kunt u, altijd maar zeker ook in deze week een 
gesprek aanvragen. 
 
Gouden weken: Tijdens de eerste zes weken van het schooljaar, besteden wij veel 
aandacht aan groepsvorming. Er worden veel sociaalvormende spelletjes gedaan, en de 
schoolafspraken worden besproken. Iedere week bespreken wij één schoolafspraak. De 
Gouden Weken sluiten we af met het ondertekenen van het omgangsprotocol en een 
Bosuitje op woensdag 6 oktober.    
 
 
Even voorstellen: 
Beste ouders/verzorgers en kinderen van de MAS, 
 
Mijn naam is Judith Jonkers en vanaf afgelopen week werk ik naast 
meester Menno als adjunct directeur op de MAS. Daarnaast werk ik 
twee dagen in de week als adjunct op kindcentrum de Tol in 
Zuidlaren.  
 
Ik heb inmiddels al kennis gemaakt met mijn nieuwe collega’s, een 
aantal kinderen en ouders en ik heb erg veel zin om aan de slag te 
gaan! Ik zal elke vrijdag aanwezig zijn, schiet me gerust aan bij vragen of gewoon voor een 
praatje. 
 
Vriendelijke groet, Judith Jonkers 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Brigadiers gezocht 
De oproep van de verkeerscommissie 
aan het eind van vorig schooljaar heeft 
geresulteerd in nieuwe brigadiers 
waarmee we het rooster bijna 
compleet hebben! 
 
Voor 2 plekken hebben we nog ouders 
nodig, dus hierbij de oproep om je op 
te geven voor deze leuke taak! 
We willen er ook graag op wijzen dat 
de school de mogelijkheid biedt om de 
kinderen ’s ochtends iets vroeger te 
brengen voordat je gaat brigadieren 
om 8.10 uur. 
 
Vriendelijke groeten, De 
Verkeerscommissie 
 

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. 

  



BSO-vakantie en activiteiten. 
 
De zomervakantie is weer voorbij en we schuiven zo september in. Op de BSO hebben we 
genoten van de zomervakantie, waar we ook een aantal workshops hebben mogen doen. 
Bijvoorbeeld striptekenen, muziek met water, houtbewerking en schilderkunst. Verder 
hebben we marshmallows geroosterd boven een kampvuur, met water gespeeld, tie-dye, in 
de moestuin gewerkt, picknicken, slijm gemaakt. Dit is nog maar een kleine opsomming van 
de activiteiten in de zomervakantie. De foto’s zeggen genoeg. Volgende week gaan we 
beginnen met het thema Kunstzinnig.  
 
Groetjes van de BSO-juffen.  



 

 

 

 



 
 

 


