
  

 

 

 

Samen   veilig   talent   ontwikkelen   met   plezier! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Week 1 t/m 3 (4 t/m 22 januari): Horen 
Inhoud: Geluiden en de menselijke stem; aandachtig en kritisch luisteren; 
dovenmansoren of een gewillig oor.  
Bijbel: De doop van Jezus (Lucas 3, 1-22); Jezus in de tempel (Lucas 2, 41); 
De splinter en de balk (Matteüs 7, 1); Luisteren naar valse profeten (Lucas 11, 
44); Huis op de rots (Lucas 6); Parel en schat in de akker (Matteüs 13, 45).  

 
Verlenging van de Lockdown en de noodopvang; De noodopvang moet voor de 
komende weken weer aangevraagd worden! Nu duidelijk is geworden dat de Lockdown nog 
tot 8 februari duurt, kan het zijn dat u weer op dezelfde dagen noodopvang nodig heeft. Als 
dit zo is moet u dit wel opnieuw aanvragen voor onder schooltijd en ook voor de BSO-tijd. 
Dit lijkt omslachtig, maar om de opvanggroep zo klein mogelijk te houden, willen wij graag 
een actueel overzicht hebben van kinderen in de opvang. Uw kind kan, zoals u zult 
begrijpen, ook alleen naar de noodopvang komen als het is aangemeld en u een bevestiging 
heeft ontvangen van school (onder schooltijd) en/of van de Kinderopvang (buiten schooltijd). 
Onder schooltijd kunt u zoals bekend aanvragen via mensoalting@ckcdrenthe.nl , buiten 
schooltijd kunt u aanvragen via planning@ckcdrenthe.nl 
 
Maandagmorgen 18 januari: ligt er in de lokalen van de groepen 3, 4, 5b, 6 ,7 en 8 
nieuw methode werk klaar om opgehaald te worden. Dit ophalen mag alleen coronaproof 
gebeuren. Dit wil zeggen: ouders van kinderen uit deze groepen met een achternaam 
beginnend met de letter A-K tussen 9.00u en 9.30u & L-Z tussen 9.30u & 10.00u. 
 

Op de volgende pagina vind u/je informatie over de 

“Grote-pret-met-pet-MAS-Bingoshow”! 
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Nummer 9 

14-01-‘21 – 28-01-‘21 

De ZendMASter 

15-01 Lieke  gr.4      19-01 Job  gr.8 
16-01 Jinthe  gr.4      21-01 Rogier  gr.4 
16-01 Maarten gr.1/2C     23-01 Anne  gr.3 
19-01 Elise  gr.5A      25-01 Martijn  gr.3 
   
   
  
 

21 januari  “pret met pet” Bingo 

25 januari  Leerlingenraad 
25-29 januari Week van de Poëzie  
28 januari ZendMASter komt uit 
 

 

Zin in een digitaal feestje? 
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Verlenging van de lockdown en de gevolgen voor de school; Nu de lockdown nog 
langer gaat worden mag het duidelijk zijn dat wij doorgaan met zo goed mogelijk digitaal 
lesgeven. 
De Cito-toetsen die wij halverwege het jaar afnemen kunnen helaas nog niet afgenomen 
worden. Deze zullen wij verplaatsen na de Lockdown en een periode om weer te wennen 
aan het naar schoolgaan voor de kinderen. Dit gaat zeer waarschijnlijk ook betekenen dat de 
rapporten daardoor ook later meegegeven zullen worden. 
Een ander gevolg kan zijn dat wij met de adviesgesprekken van groep 8 moeten gaan 
schuiven. Als dit zo is gaan wij u dat natuurlijk zo spoedig mogelijk laten weten. Het 
voordeel van de landelijke situatie is dat alle scholen met hetzelfde probleem zitten! Hiermee 
bedoel ik dat de kans ook erg groot is dat er ook een landelijke oplossing gaat komen.  
 
De Noodopvang onder schooltijd wordt door de eigen leerkrachten gegeven. Het is voor 
deze leerkrachten zoals u zult begrijpen niet mogelijk om naast deze noodopvang ook nog 
op vele groepsgerichte vragen antwoord te geven. Op die momenten kan het dus zijn dat u 
een dag later antwoord krijgt. De dagen dat de collega’s werken zullen zij zoveel mogelijk 
onder werktijd reageren op uw vragen. Het is dus handig om een groepsgerichte vraag te 
stellen aan de leerkracht van de betreffende dag.  
 
De Grote pret met pet-MAS-Bingoshow! Tijd voor een digitaal feestje via Teams!! 
Omdat we het afgelopen jaar veel hebben moeten laten in verband met Corona wordt het 
hoog tijd voor een klein digitaal feestje. Op donderdag 21 januari 
om 18.30 uur gaan wij met iedereen die wil, gezellig samen “pret 
met pet” Bingo spelen! Iedereen die wil kan meedoen. Samen met de 
Ouderraad en het team gaan wij deze feestbingo organiseren. De 
enige verplichting is dat iedereen een mooie, grappige of liefst nog 
gekkere pet op heeft tijdens de live bingo. De presentatie en trekking 
van de bingo zal live plaats vinden! Voor de bingo ontvangen alle 
kinderen een tasje met bingokaarten en wat lekkers. Ook hebben we 
leuke prijsjes voor de winnaars. Dus doe donderdag 21 januari gezellig mee met uw gezin!!  
 
Vanuit de Klankbordgroep: Stephanie de Groot was de vertegenwoordigende ouder voor 
groep 7. Stephanie gaat vanaf januari echter zitting nemen in onze Medezeggenschapsraad, 
en dus is het voor haar verstandiger om te stoppen als Klankbordouder. Wij hebben voor 
groep 7 dus een vacature! Als u het leuk lijkt om eens in de zes weken anderhalf uur samen 
met een leerkracht, PM-er, directeur en 9 ouders mee te denken over “alles” rondom de 
Menso Altingschool. Mail dan naar mensoalting@ckcdrenthe.nl.  
 
Uitslag MR verkiezingen: Hartelijk dank aan iedereen die zijn stem heeft uitgebracht op 
de kandidaten die zich verkiesbaar hadden gesteld voor de 2 open posities in de 
oudergeleding van de MR. Alle kandidaten hebben een behoorlijk aantal stemmen 
ontvangen, maar uiteindelijk zijn er twee kandidaten met de meeste stemmen. 
Stephanie de Groot en Justin Dol, namens de gehele MR en directie gefeliciteerd met jullie 
verkiezing en welkom in de MR. Alle overige kandidaten veel dank voor jullie 
kandidaatstelling en bereidheid je op deze wijze in te willen zetten voor de MAS. 
Stephanie zal donderdag 14 januari aansluiten bij de digitale MR vergadering. Justin zal per 
september 2021 instromen. 
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Vanuit de BSO: 
Het is winter, brrr koud!! We hopen natuurlijk dat er veel sneeuw gaat vallen. Oké, oké, er 
ligt niet altijd sneeuw in de winter en het is altijd afwachten, wat het weer in ons land doet. 
Daarom dachten wij; wij brengen de sneeuw binnen en nee, deze is niet koud. 
Speciaal voor de winter hebben we sneeuwklei bedacht, met glitters! 
 
Recept sneeuwklei maken: 

• 2 kopjes bloem  
• 1 kopje zout 

• 1 kopje lauwwarm water 
• 2 eetlepels (olijf)olie   
• Evt. 3 druppels (etherische) olie (bijv. 

eucalyptus) 
• Evt. glitters  

 
1) Doe de bloem en het zout in een kom. Roer deze goed door elkaar. Eventueel met 

een pollepel.  
2) Doe de olie erbij en roer nog eens goed door.  
3) Dan kan het water erbij in gedeeltes. Blijf goed mengen en kneedbaar totdat het 

deeg een fijne structuur heeft.  
4) Maak een bol van je klei, maak er een kuiltje in en strooi er flink wat glitter in. Nu 

weer goed kneden en je sneeuwklei is klaar om mee te spelen.  
 
Te droog of te nat? 
Als de klei te droog is, doe er dan een klein beetje water bij. Is het te nat, dan doe je er nog 
een beetje bloem bij. 
 
Bewaren? 
De klei kan je het beste bewaren in een afsluitbare zak in de koelkast.  
 
Veel plezier en groetjes van het BSO team.  
 
Nieuwe schooltijden na de lockdown: 
Na de lockdown zal het nieuwe schooltijdenrooster ingaan. Bij deze nogmaals de schooltijden 
op een rij: 
maandag, dinsdag en donderdag   8.30 tot 14.30uur  
woensdag      8.30 tot 12.30uur 
vrijdag   groep 1 t/m 4  8.30 tot 12.00uur 

       groep 5 t/m 8  8.30 tot 14.30uur 
 

Zodra we weer naar school gaan moeten alle kinderen zelf hun lunchpakketje meenemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


