
  
 

 

 

 

 

Samen   veilig   talent   ontwikkelen   met   plezier! 

 

 

 

 

 

 

 

Jarig geweest 
In de vakantie of de eerste lesweek zijn Julia, Gijs, Runa, Nolin, Nora, Dex, 

Laurien, Isa, Joas, Ferren, Amy, Mente, Lars, Jozua, Mare, Koen, Maaike, Keijen, 
Rosa, Juliët, Daniël, Evyan, Gilles, Amélie, Isa, Myrthe en Lima jarig geweest. We 

hopen dat jullie allemaal een ontzettend fijne verjaardag hebben gehad!  
 

Overgaan (week 35 en 36) 
Inhoud: Van oude naar nieuwe omgeving, van vertrouwd naar 
vreemd. De verrassing van het onbekende.  

Bijbel: Mozes bij de farao; Tien plagen; Doortocht door de Rode Zee 
(Exodus 5 t/m 14) 

 
Een nieuw schooljaar:  

De eerste twee schoolweken zitten er al bijna weer op. Het is heel gek om te 
starten zonder ouders in de school. U kunt de lokalen niet zien, de kinderen 
kunnen hun plekje niet laten zien en elkaar spreken is iets lastiger. De richtlijnen 

zijn op dit gebied heel streng en we doen er als school alles aan om corona-
besmettingen te voorkomen.  

We zijn het schooljaar in de groepen goed gestart! De leerlingen hebben hun 
draai vrij snel gevonden en vinden het leuk om klasgenoten weer te ontmoeten. 
Het is bovendien mooi om te zien hoe goed nieuwe leerlingen worden 

opgenomen in verschillende groepen. We zijn deze week begonnen met 
kennismaken met elkaar en alle nieuwe materialen. Er wordt daarnaast al flink 

gewerkt in alle groepen.  

   
  
  

27-08 Femke  gr.6     03-09 Florian gr.8 
29-08 Noor  gr.6     04-09 Noortje gr.7 

29-08 Saar  gr.4     05-09 Simon  gr.5  
03-09 Jorn  gr.4     08-09 Jayden gr.4 
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Jaarrooster en margedagen 
Het jaarrooster en de margedagen zijn bekend! Bij deze alvast een overzicht van 

de margedagen van schooljaar 2020-2021. Aan de jaarbijlage wordt op dit 
moment hard gewerkt. Deze ontvangt u zo spoedig mogelijk. 
Margedagen groep 1 t/m 8:   12-11, 08-02, 21-05, 02-06 

Margedagen groep 1 en 2:   29-10, 02-02, 01-04, 08-06 
Margedagen groep 1 t/m 4:   18-12  

Margemiddagen groep 5 t/m8: 18-12, 09-07 
 

 
Corona maatregelen 

Ook na de vakantie moeten we helaas nog rekening houden met het coronavirus.  
Daarom hierbij nogmaals het verzoek om kinderen bij “corona-gerelateerde 
klachten” thuis te houden.  

Ook mogen we ouders nog steeds niet op school verwelkomen en bovendien 
mogen bezoekers alleen op afspraak binnen de school komen.  

 
Wij buigen momenteel ons hoofd over het ophaalmoment van de leerlingen om 
12.00 uur, 12.30 uur en 15.00 uur. Normaliter werden alle leerlingen gezellig op 

het schoolplein opgewacht, maar omdat wij volgens het protocol geen ouders op 
het schoolterrein mogen ontvangen is dit geen optie.  

Op dit moment werken wij aan een nieuw alternatief, om de situatie rondom 
school zo veilig mogelijk te krijgen. Op dit moment staan er namelijk erg veel 
ouders op straat en dit lijkt ons niet de meest veilige optie. Verder bericht volgt, 

wanneer we hier een concreet plan voor hebben. Feit blijft dat wij samen willen 
dat alle kinderen veilig thuiskomen, dus is het belangrijk hier met elkaar 

rekening mee te houden.  
 
Omgekeerde 10-minutengesprekken 

In de week van 31 augustus tot en met 4 september houden wij onze 
omgekeerde 10-minutengesprekken online. Dit zal vanaf groep 3 via MS Teams 

gebeuren en u ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht per mail. De 
leerkrachten van de groepen 1 en 2 zullen telefonisch contact met u opnemen. 

Vrijdag krijgen alle leerlingen u een formulier met vragen welke u kunt gebruiken 
ter voorbereiding van het gesprek.  

 

De informatieavond  

De informatieavond vindt dit jaar in verband met corona digitaal plaats. 
Op vrijdag 18 september zult u via de mail een schrijven van de eigen 

leerkrachten ontvangen waarin staat waaraan gewerkt gaat worden het komende 
jaar. Naast dit schrijven zullen de leerkrachten een filmpje posten waarin wij u 
onze school in actie laten zien. Als laatste zullen wij op deze woensdag ook een 

mail sturen met een foto van alle teamleden en de functie die zij vervullen. 
Een vragenrondje wordt zoals u zult begrijpen lastig op deze wijze, we hopen dan 

ook van harte dat u de leerkrachten, intern begeleider en mij als directeur weet te 
vinden via de mail of telefonisch!  
Omdat ouders op dit moment onder schooltijd helaas niet in de school mogen 

komen, hebben wij in het digitale fotoalbum foto’s vanuit de klas geplaatst. Via 
het bekende wachtwoord kunt u in dit album kijken. Als u het wachtwoord vergeten 

bent of nog niet gekregen hebt vraag dit gerust even aan de eigen leerkracht. 
 



Met de gouden weken worden de eerste weken van het schooljaar bedoeld. 
Tijdens deze weken investeren we in de groepsvorming. Zelfs als er maar 

minimale veranderingen in de groepssamenstelling plaatsvinden, moet er 
geïnvesteerd worden in de groepsvorming. We vinden het belangrijk dat er een 

veilig klimaat heerst in de groep, waarin iedereen zich prettig voelt. In de eerste 
weken van het schooljaar maken we kennis met elkaar of leren we elkaar beter 
kennen. We maken afspraken over hoe wij vinden dat we in de groep en op 

school met elkaar om moeten gaan. We maken ons lokaal gezellig en doen veel 
activiteiten om de groepsvorming te stimuleren.  

 
Op zoek naar het gouden verkeersidee tijdens de gouden weken 
Tijdens de gouden weken is het ook goed om samen op zoek te gaan naar 

eventuele mogelijkheden om de verkeersstromen rondom de school nog veiliger 
te maken. Soms zijn er hele mooie plannen om samen met de gemeente te 

bekijken wat hierbij mogelijk is. Mocht u een ontzettend goed en vernieuwend 
plan hebben, mail gerust óf spreek mij even bij het hek/hoofdingang aan. 
 

L.O.T. (Luizen opsporingsteam)  
Omdat het luizenpluisteam als gevolg van de voortdurende corona crisis nog niet 

wordt toegelaten op school, willen we graag een beroep doen op alle ouders en 
verzorgers. Zou u uw kinderen zelf regelmatig willen controleren op 
luizen/neten? Heeft u geen netenkam, dan gaat het ook met een potlood. Trek 

scheidingen door het haar en kijk vooral ook op warme plekjes zoals onder de 
pony, achter de oren en in de nek. Kijk goed bij de hoofdhuid of u luizen en/of 

neten ziet. Luizen zijn zeer kleine tot kleine, doorzichtige tot donkerkleurige 
beestjes met pootjes, die traag bewegen. Neten, de luizeneitjes, zijn 
druppelvormige bolletjes die aan de haren vastkleven. Voor het bestrijden van 

luizen en neten zijn er verschillende soorten luizenshampoos te koop. De werking 
is verschillend, kijk zelf wat u het meest geschikt vindt. Na de shampoo 

(nat)kammen: het haar verdelen en vervolgens elk deel pluk voor pluk met een 
metalen netenkam uitkammen. Na elke kambeweging de kam schoonmaken op 

een stuk wit wc-papier of tissue en checken op luizen en neten. Is het haar 
helemaal schoon, dan uitspoelen. Herhaal het (nat)kammen elke dag, gedurende 
2 weken (i.v.m. het uitkomen van eventuele neten).  Zijn er luizen aanwezig bij 

uw kind(eren), dan vragen we u de leerkracht hiervan op de hoogte te brengen. 
 

Verkeerswerkgroep  
Na jaren actief verkeersouderschap stoppen Nynke Kroes en Marije 
Muller met deze functie. Thomas Trompert en Michiel Mulder zullen 

jullie plek in de verkeerscommissie overnemen. Nynke en Marije; namens ons 
allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie harde werken achter de schermen. Het 

is heel fijn dat mede dankzij jullie verkeersbrigadiersrooster 
onze kinderen veilig de Hoofdweg kunnen oversteken, de fietsen 
jaarlijks gecontroleerd worden en wij met jullie ook aandacht 

blijven vragen voor het verkeerscirculatieplan rondom onze MAS!  
 

Voor de maandagmiddag zoekt de verkeerswerkgroep nog 
één brigadier! 

Aanmelden kan via masactiviteiten@ckcdrenthe.nl, mensoalting@ckcdrenthe.nl, 

telefonisch kan ook bel gerust even naar school en vraag naar Menno Luiks. 
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Medezeggenschapsraad 
Voor de zomervakantie zat de zittingstijd in de MR er voor Harm 
Kremer op en is hij gestopt als voorzitter van de MR. Marieke 

Roemeling heeft de voorzittershamer van overgenomen. Tijdens 
de periode van Harm in de MR zijn vele zaken onder de aandacht geweest:  

We hebben een uitgebreide schooltijden voorlichting en enquête gehad; we 
hebben twee keer veilig nieuwbouw rondom onze school gerealiseerd; 
we zijn een Kindcentrum geworden met Peuteropvang en zo zijn er nog veel 

meer zaken onder de aandacht geweest. Harm, bedankt voor het meedenken 
en je betrokkenheid. Hoe de ontstane ruimte na het vertrek van Harm ingevuld 

gaat worden zal de MR binnenkort zelf met u communiceren. 
 

Appelboompjes groep 8  
Van de vorig jaar vertrokken groep 8 leerlingen hebben wij twee 

mooie appelbomen gekregen en een insectenhotel. De 
appelbomen staan naast de buitenMAS en bij de hoofdingang 

van school. Omdat de laatste vol in de zon 
staat had deze het, zoals u zult begrijpen, 
heel zwaar de laatste weken van de 

vakantie. Gelukkig hebben wij heel actieve 
(oud)leerlingen die in deze weken iedere 

avond onze boom water hebben gegeven. 
 Emma en Sander heel hartelijk bedankt! 
 
 

Privacy Foto’s en filmpjes van uw kind 

Zoals bekend mogen we i.v.m. de privacy niet zonder uw toestemming foto’s en 
filmpjes, waar uw kind op te zien is, verspreiden. U heeft hier, bij de aanmelding 
van uw kind of begin vorig schooljaar, een toestemmingsformulier voor ingevuld. 

In dit formulier heeft u voor verschillende vormen van publicatie wel of geen 
toestemming gegeven. Publicatie van foto’s (in de schoolgids, nieuwsbrief, 

website e.d.) doen we alleen wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven.  
Tot voor kort was de afspraak dat alle ouders elk jaar opnieuw een dergelijk 
formulier moeten invullen. Die verplichting is nu vervallen.  

Wel zullen we u in de eerste weken van elk nieuw schooljaar eraan herinneren 
dat u de gegeven toestemming kunt uitbreiden of eventueel intrekken. 

Mocht u de eerder gegeven toestemming inderdaad willen wijzigen, dan kunt u 
via de mail een nieuw toestemmingsformulier aanvragen. Nadat dit formulier 

ingevuld, ondertekend en weer ingeleverd is, worden de gegevens verwerkt in 
onze administratie en zullen we ons houden aan de door u aangegeven vormen 
van toestemming. 

 
 

 
 

 
 
 

 



Veilig van en naar CKC Menso Altingschool 

CKC Menso Altingschool heeft het Drents Verkeers-veiligheidslabel (DVL); dit 
houdt in dat de school een verkeersplan heeft waarbij alle leerlingen 

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 ons 

verkeersplan 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 erop 
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 groene 

route (zie kaartje) die is afgesproken.  
Zo zorgen we samen voor de veiligheid van onze kinderen. 

 
 
 

Vanuit de groepen 1/2, We zijn weer begonnen!   
De afgelopen twee weken hebben we gewerkt aan het thema “Weer 
naar school”. We zijn in deze eerste weken van de Gouden weken 

vooral bezig geweest met het wennen aan de nieuwe klas in het 
nieuwe schooljaar. We hebben de regels opnieuw besproken en leuke 

groepsvormingsspelletjes gedaan om elkaar te leren kennen en weer 
een fijne groep te vormen. Vanaf volgende week starten we met thema “Zomer”. 
We gaan drie weken werken aan dit thema en leren de letter V van Vis. Maar… 

dit is nog een verrassing voor de kinderen, dus verklap het nog niet. Als Arie de 
Letterkanarie is langs geweest mogen de kinderen weer spullen meenemen met 

de V, die ze mogen laten zien in de klas.   
 

De omgekeerde tienminutengesprekken van volgende week voeren de 
leerkrachten van groep 1/2 telefonisch. Zou u het telefoonnummer waarop we u 
kunnen bereiken in de notitie achter uw afspraak willen noteren?   

 
Vrijdag 4 september starten we weer met gym. Graag schoenen mee voorzien 

van naam.   
We gaan er weer een leuk schooljaar van maken!   
 

 

auto route Fietsers route 

https://www.animaatjes.nl/cliparts/leendert-jan-vis/cliparts-cartoons-leendert-jan-vis-140814


 

Vanuit groep 7 
De afgelopen weken hebben we met elkaar een mooie start gemaakt! We hebben 

onze nieuwe klasgenote Mare mogen begroeten en inmiddels kunnen we zeggen 
dat het voelt alsof ze al veel langer bij ons in de klas zit! Mare, we vinden het 
reuze gezellig dat je bij ons in de klas bent gekomen en wensen je een hele fijne 

tijd op de MAS! 
Vorige week zijn we met elkaar naar het bos gegaan om daar levend stratego te 

spelen. Er werd fanatiek gespeeld en we hebben veel plezier met elkaar gehad. 
Hieronder vindt u een leuke foto hiervan.  
Onder voorbehoud: Door Nationaal Park Drentsche Aa zijn we uitgenodigd voor 

een natuurspeurderstocht op woensdag 30 september a.s. We hebben ons 
hiervoor aangemeld en hopen dat dit door zal gaan.  

Het onderwijsprogramma 'Nationaal Park Drentsche Aa natuurspeurderstocht' is 
door IVN Noord voor Nationaal Park Drentsche Aa ontwikkeld en wordt 
uitgevoerd ism Nationaal Park gidsen en Staatsbosbeheer. De kinderen volgen 

een ontdektocht in het veld. De tocht is met praktisch lesmateriaal in de 
omgeving van Oudemolen uitgezet. Door deze uitdagende werkvorm leren de 

kinderen over verschillende kenmerkende onderdelen van het Drentsche Aa 
beekdal. Thema's zijn; beekvissen en waterbeestjes, bodem, weidevogels en 

insecten. 
In de volgende Zendmaster zullen we u melden of dit door zal gaan en u verdere 
informatie geven over deze dag.  

Langs deze weg willen we u echter alvast vragen om te kijken of u deze dag een 
aantal kinderen zou kunnen brengen of halen naar Oudemolen.  



 
 
 


