
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Week 47 t/m 49 (22 november t/m 10 december): Zie je het?  
Inhoud: Over tekenen zien en begrijpen van wat nog niet is. Over oog hebben 
voor de signalen van een toekomst van vrede en rechtvaardigheid. 
Bijbel: Jesaja’s visioenen van nieuw koningschap en vrede (Jesaja 1 t/m 11). 
 
Week 50 en 51 (13 t/m 24 december): Verrassend  
Inhoud: Over hoe we omgaan met verrassingen in ons leven. En wat het 
betekent om elkaar te kunnen verrassen.  
Bijbel: Het geboorteverhaal Jezus (Lucas 1 en 2). 

 

 

 

 

 

 

04-12 Frederik gr.8     09-12 Sophie  gr.7  
04-12 Niek  gr.3     09-12 Wytske  gr.7  
05-12 Tom  gr.1/2C    12-12 Hendrik gr.5 
06-12 Hedwig gr.4     13-12 Lotte  gr.7 
07-12 Veerle  gr.5     13-12 Mirthe  gr.3 
07-12 Marie  gr.3     15-12 Joris  gr.3 
09-12 Wiep  gr.7     16-12 Levi  gr.6B 
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050 – 309 38 54  
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03-12 Sinterklaas op de MAS! 
05-12 Sinterklaas is jarig. 
 2e adventzondag 
10-12  Paarse vrijdag (* zie mededelingen)  
12-12 3e adventzondag 
16-12 ZendMASter 8 
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Samen ook in deze bijzondere tijd! De decembertijd hoort een tijd van saamhorigheid te 

zijn. Samen Sinterklaas vieren, met z’n allen, “kinderen, ouders, buren en teamleden”, langs 
de Brinkhovenlaan staan en dan maar hopen dat Sint en de pieten komen... En als we héél 
hard zingen komt hij vast wel eerder. Daarna sfeervol verlichte lokalen en gangen met voor 
en na schooltijd ouders die ook even komen meegenieten, met als hoogtepunt de 
kerstviering! Samen het kerstverhaal horen en veel bekende kerstliederen zingen.. 
Dit jaar voor de 2e keer op rij zal het helaas anders zijn. Maar juist nu is het de kunst om de 
feesten wel aangepast door te laten gaan. Zodat de kinderen toch bij Sinterklaas kunnen 
komen (op veilige afstand natuurlijk) en zodat we toch anders maar wel samen Kerst kunnen 

vieren. We gaan heel erg ons best doen om er toch een sfeervolle maand 
van te maken.  
Samen betekent juist ook in deze tijd respect hebben voor elkaar ook al 
kan het zijn dat we een andere mening hebben…  
Over bijvoorbeeld het coronabeleid. Laten we er voor zorgen dat wij op 
onze MAS, samen, een andere, maar zeker wel sfeervolle maand er van 
kunnen maken!  

 

 

Aangepaste maatregelen: Na de persconferentie van vrijdagavond 26 november weten 
we dat we gelukkig wel de gezellige decembermaand feesten op school mogen vieren!! 
Wel hebben we op school de nodige zaken tijdelijk moeten aanpassen om te voldoen aan de 
nieuwe landelijke regelgeving voor het basisonderwijs: 
 

• De leerkrachten lopen met mondkapjes door de school en de personeelskamer is 
weer een doorstroomruimte geworden zonder zitplaatsen. 

• We handhaven de 1 1/2e meter regel. 
• De leerlingen mogen voorlopig niet meer zelfstandig op het onderwijsleerplein 

werken. 
• De leerlingen van de groepen 6-8 krijgen het dringende verzoek een mondkapje te 

dragen, tenzij ouders dit niet willen. In dit laatste geval kunnen zij dit melden aan 
leerkracht en directie. 

• De pauzes worden weer in eigen “groepsbubbels” gehouden. 
• Voor ouders betekent het helaas ook weer dat zij op dit moment het schoolplein niet 

op mogen. 
• Kinderen met milde klachten blijven thuis, totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn of een 

negatieve testuitslag van de GGD ontvangen. Daarna mogen zij weer naar school en 
de BSO. Wanneer klachten verergeren of er nieuwe klachten bij komen herhaalt dit 
proces zich. Dit wil zeggen thuisblijven of opnieuw laten testen door de GGD. 

• Kinderen die milde klachten in de klas krijgen, of hiermee naar school zijn gekomen 
moeten na telefonisch overleg met de ouders terug naar huis. 

• Kinderen met Chronische klachten zoals bijvoorbeeld astma mogen natuurlijk gewoon 
naar school/Kinderopvang, het is goed de school hiervan op de hoogte te stellen.  

• Voor verdere informatie hierover en/of bij twijfel verwijzen wij u graag naar de meest 
recente nieuwe beslisboom. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Sinterklaas komt naar de MAS!  Morgen is het zo ver. Sinterklaas komt op 
bezoek! We hebben gezien dat Sint en de Pieten ’s avonds al een keer op 
school zijn geweest! Helaas mogen ouders nog niet het plein op, daarom zal de 
intocht voor school voor de kinderen zijn. We zullen de intocht filmen en dit 
filmpje zal direct op Social Schools worden geplaatst zodat u toch mee kan 
genieten. 
Hieronder de belangrijke punten voor deze dag:   

• Op 3 december verwachten we alle kinderen om 8.20u in de klas. Om 
8.30u zullen we met de klas naar het plein gaan om Sint en de Pieten te 
verwelkomen.   

• De kinderen hoeven die dag geen fruittas mee, voor eten en drinken wordt gezorgd 
in de 10 uur pauze. Groep 5 t/m 8 die ook in de middag naar school gaan nemen wel 
een lunch en drinken mee voor de 12 uur pauze.   

• Kinderen mogen morgen verkleed naar school in het thema Sinterklaas of Piet.   
• Schooltijden zijn net zoals anders:  

Groep 1 t/m 4 8.30-12.00u  
Groep 5 t/m 8 8.30-14.30u   

 

Paarse vrijdag: IN deze bijzondere tijd is het mooi dat er een dag is die oproept tot 
verdraagzaamheid! De Paarse vrijdag vraagt om respect voor elkaar. In de groepen 
besteden we regelmatig aandacht over het feit dat iedereen gelukkig 
anders is en mag zijn, en dat we elkaar daar niet op moeten 
beoordelen of veroordelen. Op deze vrijdag wordt er nationaal op 
basisscholen, voorgezet onderwijs en ook in het algemeen aandacht 
besteed aan het hebben van respect voor elkaar. 
 

 

Een stukje vanuit de BSO; Het heerlijke avondje is in zicht….. Op de BSO zijn we druk 
met allerlei Sinterklaas activiteiten. Het weer doet ook goed mee, zoals het in 
Sinterklaasliedjes beschreven wordt. Hoor de wind waait door de bomen……. 

Lekker binnen met elkaar spelen, knutselen en spelletjes doen. Zoals pieten en Sinterklaas 

knutselen bij de Mini-Mas.  

 

Na Sinterklaas gaan we aan het thema Let’s Freeze beginnen. Een echt winterprogramma, 

met de donkere dagen voor Kerst. Dit programma gaat door tot in de Kerstvakantie. Voor de 

donkere dagen hebben we als activiteit, buiten met zaklampen spelen. Dit maakt het extra 

spannend met buiten spelen.  

Verder zijn hebben we nog activiteiten als legografie gedaan, oude laptop uit elkaar halen en 

onze wegwijzer borden zijn opgehangen.  



Hieronder volgt een indruk met fotocollages.  

 

 

Beste ouders, zouden jullie je kind(eren) weer bij het groene hek op kunnen halen, i.v.m. de 

coronamaatregelen. U kunt ons telefonisch bereiken op tel.nr.: 0630736215, wij komen uw 

kind dan bij het hek brengen. Mocht u vragen hebben, dan horen wij dit graag en kunt u ons 

bij het hek, per mail of whatsapp aanspreken. 

 

Groetjes BSO-juffen. 
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Tynaarlo Verwelkomt eerste bewoners AZC. Doe mee! 
Half december worden de eerste bewoners van het AZC in Paterswolde verwacht. 
Na een gevaarlijke en lange reis, waarbij alles is achtergelaten, zijn deze mensen 
getraumatiseerd, maar hoopvol, aangekomen in een voor hun vreemd land. Door 
samen een welkomstcadeautje te geven, kunnen we met een klein gebaar laten zien 
dat iemand ertoe doet en welkom is in ons dorp.  
Wat zou het fijn zijn om deze nieuwe dorpsgenoten een warm welkom te geven met 
uw pakketje. Doe je mee met Tynaarlo Verwelkomt? Tot 10 december staan er op 
diverse plekken in Eelde-Paterwolde dozen, waarin je een welkomstpakketje kunt 
doneren. Wij zorgen dat deze mensen een vriendelijk welkomstwoord en je cadeau 
ontvangen. We vragen om pakketjes, die bestaan uit een leuk kartonnen tasje met 
de volgende inhoud: 
▪ een pakje stroopwafels; 
▪ chocolade; 
▪ een pakje speelkaarten; 
▪ kleurpotloden en een kleurboekje 
▪ een engelse welkomsttekst;  
▪ of misschien een mooie tekening met een welkom. 
Doe van elke productsoort 1 item in het tasje. 
 
Inzameldozen staan onder andere op de volgende plaatsen: Jumbo Pepping Eelde, 
Het Ekohuis Eelde, Albert Heijn Paterwolde en Meulman doe het zelfmarkt 
Paterswolde. 
Helpt u mee? 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via 
andrea@tynaarloverwelkomt.nl  

 
 
Tynaarlo Verwelkomt is een burgerinitiatief dat 
vluchtelingen verwelkomt in onze gemeente en zich 
inzet om vluchtelingen zich thuis te laten voelen. 
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