
  

 

 

 

Samen   veilig   talent   ontwikkelen   met   plezier! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Week 11 en 12 (15 t/m 26 maart): Kiezen 
Inhoud: Keuzes maken, beslissingen nemen, knopen doorhakken; oordelen en 
veroordelen; besluiteloosheid, nonchalance of betrokkenheid. 
Bijbel: Kiezen wat je zult doen (Matteüs 7, 13-20); Het grote feest (Matteüs 
22); Tien bruidsmeisjes; Twee groepen (Matteüs 25); Palmzondag (Matteüs 
21). 
Week 13 en 14 (29 maart t/m 9 april): Liefhebben 

Inhoud: Geven om iemand, toewijding tonen, tekenen van liefde. Blinde liefde, de mantel 
der liefde, liefde zonder grenzen.  
Bijbel: Maria zalft Jezus’ voeten (Johannes 12); Jezus wast de voeten van zijn leerlingen, de 
paasmaaltijd (Johannes 13); Judas verraadt Jezus; Petrus verloochent Jezus; Jezus bij 
Hogepriester en Pilatus; Jezus gekruisigd en begraven (Johannes 18 en 19); De vrouwen bij 
het lege graf; Thomas (Johannes 20). 
 
 
Groeten vanuit de MAS; 
Wat is het toch fijn om weer ‘gewoon’ naar school te gaan. We merken aan de kinderen dat 
de regelmaat en continuïteit weer een stuk rust geeft. Natuurlijk blijft het zo dat we de 
richtlijnen van de GGD blijven volgen! Naast de gebruikelijke telefoontjes over 
verkoudheid of niezen/hoesten (waarop wij dan verwijzen naar de beslisboom en 
toch het zekere voor het onzekere nemen in deze periode) zijn we op dit moment 
blij dat we in deze periode de draad weer goed hebben kunnen oppikken. Het is 
heel mooi om weer een schoolgebouw te hebben met leerlingen en medewerkers waar 
onderwijs gegeven wordt! Nu de ouders nog weer terug, tot die tijd tot ziens bij het hek!  
*Het straatkunstwerk op de foto rechtsboven deze ZendMASter is op woensdagmiddag 17-3 door 
twee oud-leerlingen gemaakt.. En was te mooi om niet te delen, zo blijven we toch samen!  
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Nummer 12 

18-03 t/m 01-04-‘21 

De ZendMASter 

19-03 Juun   gr.8    31-03 Lieselotte gr.7 
24-03 Lex   gr.3    01-04 Pieter  gr.7 
25-03 Lenthe   gr.6    01-04 Ruben      gr.7 
27-03 Jelle    gr.5B      
   
   
  
 

29 maart  margedag groepen 1/2 
31 maart Voorlichting OC-BSO 
01 april Paasviering in de groepen 
  Rapporten gaan mee  
Alvast voor in de agenda: 
6-9 april Rapportgesprekken 
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Paasviering; 
Donderdag 1 april vieren we het paasfeest! Dit jaar kan er geen paasontbijt plaatsvinden in 
de groepen vanwege corona. We geven deze dag dan ook een andere invulling. 
In alle groepen zal een viering gehouden worden samen in de eigen groep 
beleven we dit moment met elkaar en gaan we creatief aan de slag met als 
centraal thema" Liefde".    
                         
Grote Rekendag (24-03) verschoven naar 12 mei om te voorkomen dat onze 
Rekendag zou ondersneeuwen door alle voorbereidingen van de rapporten. Hebben we er 
voor gekozen de Grote Rekendag bij ons op school te verplaatsen naar 12 mei. Op deze dag 
zal hier in alle groepen net als alle jaren natuurlijk weer aandacht aan besteed worden . 
 
Rapporten gaan mee: Op 1 april zullen alle leerlingen hun rapport weer mee naar huis 
krijgen. In de week van 6 tot en met 9 april zullen wij daarna de rapportgesprekken houden. 
Leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 worden hierbij ook uitgenodigd om aanwezig te 
zijn. Via Socialschools zult u worden uitgenodigd om in te tekenen voor deze gesprekken, 
hierover ontvangt u nog informatie.  
Heeft u het rapport nog thuis liggen? Wilt u deze dan zo snel mogelijk aan uw kind mee naar 
school geven.  
 
 
Voorlichting Ouder Commissie Kinderopvang 
Op 31 maart om 8.45uur houden wij een voorlichting over de op te starten Ouder Commissie 
voor de Kinderopvang. De Ouder Commissie heeft een vergelijkbare functie als de MR van 
onze onderwijstak. Alle peuterouders zijn al benaderd voor deze bijeenkomst, maar als u ook 
interesse heeft geef dit graag via de mail aan zodat wij ook u digitaal kunnen uitnodigen via 
mensoalting@ckcdrenthe.nl. 
 
Lezen in groep 3:  
Beste ouders, 
 
In groep 3 zijn we heel hard bezig met het oefenen met lezen. 
Zo hard, dat we al bijna alle boekjes uit de boekenkast uit 
hebben! Daarom hebben we een verzoek: heeft u thuis nog een 
aantal boekjes staan (in goede staat) op niveau Avi Start, M3, E3 
of M4 en wilt u die weggeven? Dan zouden we die graag willen 
hebben om onze 'bibliotheek van groep 3' wat uit te bereiden. U 
mag ze aangeven bij het raam van groep 3.  
 
Alvast bedankt!  
Groetjes, Juf Ilja en juf Romée 
 
Verkiezingen groep 7 en 8: Iedereen kreeg een boekje in groep 7 en 8. 
Daar stond allemaal info over de verkiezingen/politiek in. De meesters en juffen gaven les 
over de verkiezingen. We gingen toen standpunten van partijen opzoeken. Toen mochten we 
een stemwijzer invullen. Aan het einde van de dag mochten we ook stemmen, die tellen 
alleen niet mee met de echte verkiezingen. 
 
Geschreven door Anna, Eline, Josette, Myrthe 
 
 



 
Vanuit de Peutergroep: 
In het thema “Wat heb jij aan vandaag?” staat kleding centraal. De kinderen kijken naar hun 
eigen kleding en spelen met verschillende kledingstukken. Ze maken kennis met de 
verschillende kenmerken van kleren en praten hierover. 
 
Puk heeft geknoeid. Wat zijn z’n kleren vies! De kinderen helpen om schone kleren voor Puk 
uit te zoeken. Welke kleren vinden de kinderen mooi en welke kleren passen Puk? En welke 
kleren hebben de kinderen zelf aan vandaag?  
 

 
 
Stagiaire: Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Rixt Pieksma en ik ben eerstejaars pabostudent. Ik kom tot 
aan de zomer iedere dinsdag stagelopen in groep 3 op de Menso 
Altingschool. Ik ben 22 jaar oud en ik woon op kamers in Groningen. Ik 
vind het ontzettend fijn dat ik ondanks deze lastig tijd voor nu nog 
welkom ben. Ik heb erg veel zin in de komende periode en hopelijk 
kunnen we elkaar snel in het echt ontmoeten. 
 
Groetjes Rixt 
 
 
 
Verkiezingsuitslag groep 7 en 8: Winnaar is D66 

 
 
 



  

 

 

 

 
 



  

 

 
 

 


