
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Week 40, 41 en 42/43 (4 oktober t/m 31 oktober): Slim 
Inhoud: Over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms meer 
nodig is dan alleen gezond verstand als het om levensvragen gaat. 
 
 

 

Ontruimingsoefening & brandpreventie voorlichting: Op 20 
september hebben wij een ontruimingsoefening gehouden. Alle 
kinderen waren hierover vooraf op de hoogte gesteld, zodat niemand 
zou schrikken van het alarm. Binnen 5 minuten waren alle groepen 
buiten en na 7.03 minuten werd het sein brandmeester gegeven, een 
mooi resultaat!  
Op 27, 28, en 29 oktober kwam de brandweer vervolgens zelf op school om te vertellen over 
hun werk, en veiligheid. 
 
 
 
 

01-10 Lena  gr.1/2C     
04-10 Nore  gr.1/2A    
06-10 Lennard gr.6B  
06-10 Julo  gr.1/2A 
07-10 Jikke  gr.3 
09-10 Matthijs gr.6A 
    

 

04-10: Margedag hele school 
 Dierendag 
05-10: Groep 7 & 8 naar het Rijksmuseum 
06-10: Bosuitje (info zie ZendMASter) 
06-10: Ondertekenen omgangsprotocol 
10-10: 4Mijl van Groningen 
11-10: Kamishibai groep 1/2 
11-10: Instructie 1 tegen allen groep 8 
13-10: afsluiting Kinderboekenweek 
 12.30u Boekenmarkt!! 
14-10: ZendMASter 
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Versoepelingen van coronamaatregelen: Na 25 september zijn de maatregelen weer 
verder versoepeld. Op CKC-niveau en schoolniveau zijn wij nu aan het kijken hoe wij de 
school weer op een goede manier kunnen open stellen. Omdat het doel is dit in één keer 
goed te doen, nemen wij hier even de tijd voor, zodat alle instanties betrokken worden bij de 
keuzes die we gaan maken. Zo gauw er meer duidelijk is laten wij dat natuurlijk weten. 
 
4 mijl met 60 kinderen!! Traditioneel loopt de MAS altijd mee met de 4 mijl van 
Groningen. Vanaf groep 5 lopen leerlingen en een aantal leerkrachten mee met de 
scholierenloop. Dit jaar loopt een recordaantal leerlingen mee, namelijk de helft van alle 
bovenbouwleerlingen! Ook met betrekking tot de leerkrachten en PM-ers hebben we een 
record, 6 teamleden lopen mee én 2 teamleden begeleiden! Dus als u zin heeft, bent u van 
harte welkom om ons aan te moedigen op 10 oktober! We zijn herkenbaar aan onze “knal 
oranje shirtjes!” 
 
Verkeersveiligheid: Samen met de buurt, MR en verkeerswerkgroep willen wij aan de slag 
met de verkeersveiligheid van de Brinkhovenlaan en de Menso Altingweg. Als u suggesties 
heeft lezen wij deze heel graag! Ideeën kunt u mailen naar mensoalting@ckcdrenthe.nl! 
Samen moeten we de verkeersstromen veiliger kunnen maken! 
 
Margedagen: Alle margedagen kunt u in de agenda van Social Schools vinden, hierbij ook 
voor de duidelijkheid alle dagen op een rijtje: 
 
Margedagen groep 1-8 

1. Maandag   04/10/2021   

2. Dinsdag  01/02/2022  

3. Donderdag  03/03/2022  

4. Vrijdag  20/05/2022  

5. Dinsdag  07/06/2022                       

Margedagen groep 1 t/m 4 
24/12/2021 dag na kerstviering 
15/07/2021 middag voor zomervakantie 
 
 
 

Margemiddagen groep 5 t/m 8 
24/12/2021 middag voor de kerstvakantie 
15/07/2021 middag voor zomervakantie 
 
Margedagen groepen 1/2 
dinsdag 26/10/2021 
vrijdag 12/11/2021 
maandag 17/01/2022 
donderdag 10/02/2022 
woensdag 23/03/2022 
dinsdag 05/04/2022 
donderdag 23/06/2022 
maandag 11/07/20

 
Snoepbeleid: In de groepen hebben we het deze week ook besproken, de fruitpauze en 
lunchpauze zijn bedoeld voor het eten van gezonde “hap”. Dit wil zeggen een boterham, 
fruit, of gezonde koek/cracker. 
 
Jaarbijlage: De jaarbijlage, heeft een nieuwe vorm gekregen. Omdat wij dankzij Social 
Schools én onze nieuwe website alle informatie daarom kunnen plaatsen, maken wij nog wel 
een jaarbijlage deze ontvangt u volgende week digitaal in de mail! 
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Wecycle;  Als u nog elektrische apparaten heeft die niet meer werken, kunt u deze inleveren 
op school als zij niet groter zijn dan het formaat van een A4-tje. De ingeleverde apparaten 
worden door Wecycle gerecycled zodat we zuinig met onze grondstoffen kunnen omgaan.  
De apparaten moeten leeg zijn (geen batterijen, stofzakken, frituurvet, etc.) en alle 
onderdelen moeten er nog aan zitten. Op de site “wecycle.nl/scholen” vindt u een lijst met 
alle toegestane apparaten. Er staat een Wecycle-inzamelbak op de Onderwijsleerpleinen van 
de MAS & van de MiniMAS hier kunt u de apparaten in kunt doen. We hopen op veel 
afgedankt, klein materiaal!  Doet u ook weer mee?  
 
 
Bosuitje: Zoals  al in de vorige ZendMASter werd vermeld gaan we op woensdag 6 
oktober met elkaar het bos in.  
 
Let op : Deze ochtend ontvangen we de kinderen op de parkeerplaats van 
Lemferdinge om 8.30. Alle op die dag werkende leerkrachten zijn daar aanwezig en niet 
op de Menso Altingschool! 
 
Ook de peuters verwelkomen we op eigen wijze tijdens ons bosuitje. We willen u vragen om 
de kinderen van groep 1 t/m 5 zonder fiets te laten komen. De kinderen van groep 6 t/m 
8 mogen wel hun fiets meenemen, zij lopen na afloop met de fiets aan de hand onder onze 
begeleiding gezamenlijk met de andere kinderen terug naar school. Alle kinderen zijn 
onderverdeeld in groepjes. Op Social Schools kunt u zien bij welk groepje uw kind is 
ingedeeld en welk nummer daarbij hoort. Op de verzamelplaats is het de bedoeling dat de 
kinderen alvast in groepjes bij elkaar gaan staan , dus bij het juiste nummer! ( helpt u ze 
een handje mee, indien nodig?) De kinderen hoeven geen fruittas mee te nemen. Ze 
krijgen na afloop iets te eten en te drinken voordat we weer naar school terug lopen. 
U kunt de kinderen om 12.30 weer ophalen bij school. 
Ps.: Wilt u eraan denken om de kinderen bij de omgeving en het weer passende kleding en 
schoenen aan te doen? We hopen met elkaar op een geslaagd bosuitje! 
 
Even voorstellen: Hallo ouders,  
Mijn naam is Annemarijn Berghuis, ik ben 18 jaar oud en ik woon in Peize.  
Ik loop op de donderdag middag stage bij de bso en op de vrijdag middag bij 
de peuteropvang. Ik zit nu in mijn 2de jaar van de mbo opleiding kinderopvang, 
onderwijs en bewegen. Ik vind de opleiding ontzettend leuk en heb heel veel 
zin om stage te gaan lopen dit jaar! Vriendelijke groet, Annemarijn Berghuis  
 
 
Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers,  
Mijn naam is Berend Rondhuis, 21 jaar oud en misschien heeft u mij de 
afgelopen 3 week al wel eens op de maandag of dinsdag zien staan bij het 
hek van de school. Sinds kort loop ik namelijk stage op de Menzo Alting 
school en ben ik werkzaam in groep 6B bij Juf Aliene op de maandag en 
dinsdag. Ik zal een half jaar stage lopen in groep 6B en daarna zal ik van 
groep gaan wisselen. De opleiding die ik volg is de PABO op het NHL Stenden 
in Groningen. Ik zit nu in het derde jaar van de opleiding. Hiervoor heb ik de 
opleiding onderwijs – assistent gedaan.  
Zelf woon ik ook in Groningen en heb ik een bijbaantje in de horeca bij Bistro 
Bommen Berend. Ook geef ik voetbaltraining aan de jeugd van VV Helpman. 
Zelf voetbal ik daar ook in het eerste team van de zondag afdeling. Ik kijk er 
heel erg naar uit om er een succesvol jaar van te maken! Voor vragen kom 
gerust naar me toe op school. Met vriendelijke groet, Berend Rondhui 



 
Even voorstellen: Beste ouder(s)/verzorgers, 
Mijn naam is Sven Hazewinkel, 22 jaar en derdejaars student van het 
NHL Stenden Pabo te Groningen. Sinds kort loop ik stage in groep 8 
bij Frank Folkersma op de maandag en dinsdag. Hier zal ik 
aankomend half jaar werkzaam zijn en na een half jaar binnen de 
school wisselen van groep. Tijdens mijn stage zal ik veel verschillende 
lessen geven, halve/ hele dagen en de ontwikkeling bijhouden van de 
leerlingen. Zelf woon ik op dit moment in Glimmen en heb ik een 
bijbaan bij de jumbo in Haren. In mijn vrije tijd ben ik veel te vinden 
op het voetbalveld. Op de zaterdag geef ik training aan de kleinste 
jeugd van VV Gorecht. Ook voetbal ik zelf bij Gorecht 1. Verder vind 
ik het leuk om af te spreken met vrienden en actieve activiteiten te gaan doen. Ik kijk er 
naar uit om weer met alle plezier voor de klas te gaan staan en samen met de leerlingen er 
een leuke tijd van te maken! Met vriendelijke groet, Sven Hazewinkel 
 
 
Even voorstellen: Hallo, ik ben Zoë Vaas en ik ben 20 jaar oud. Ik zit 
in het derde jaar van de Pabo aan de NHL Stenden in Groningen. Zelf 
woon ik ook in Groningen. Het komende half jaar zal ik stage lopen in 
groep 5, hier heb ik erg veel zin in! Ik ben erg gek op lesgeven en zal 
met plezier veel lessen gaan geven in groep 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 


