
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Week 6 en 7 (7 februari t/m 18 februari): Bewonderen  
Inhoud: Over wat bewondering oproept en ons vermogen tot verwondering. Over 
wat bewondering van mensen kan betekenen. Over het wonder van het kleine en 
kwetsbare. 
Bijbel: De storm op het meer; het delen van vijf broden en twee vissen; het geloof 
van de Romeinse officier; het toekeren van de andere wang; de vraag aan de rijke 
jongeling; het kleine mosterdzaadje (Lucas 6, 9 en 17. Matteüs 8, 14 en 19). 

 
 
Rapportgesprekken inplannen: Vanaf vrijdag 4 februari (12.00u) kunt u zich via Social 
Schools weer inschrijven voor de rapportgesprekken! 
 
Kinderopvang op de MAS: Zoals ook in de vorige ZendMASter vermeld stond, 

onderzoeken wij de mogelijkheden van Kinderopvang op de MAS. We hebben al veel reacties 

ontvangen, alle belangstellende die al gereageerd hebben bedankt! Mocht u nog niet 

gereageerd hebben maar wel belangstelling hebben, hierbij nogmaals het “linkje” voor de 

reactie: https://nl.surveymonkey.com/r/VWD5V5N  

N.B. Kent u mensen buiten ons kindcentrum die wellicht interesse hebben in een KDV op de 

Menso Altingschool? Dan mogen zij altijd contact met ons opnemen via 

mensoaltings@ckcdrenthe.nl of 050-3093854  

 

07-02 Sara  gr.3    14-02 Hylke  gr.1/2B  
07-02 Avaènne gr.1/2B   15-02 Maarten gr.7 
10-02 Evi  gr.4    16-02 Luuk  gr.3 
11-02 David  gr.5    17-02 Rens  gr.5 
13-02 Luuk Jacob gr.1/2C   17-02 Jonathan gr.8 
        
 

 

Brinkhovenlaan 3b   9765 BH Paterswolde 

050 – 309 38 54  

www.ckcmensoaltingschool.nl 

cbsmensoalting@ckcdrenthe.nl 

 

 

  

04-02  Rapportgesprekken inplannen 
10-02  Margedag groep 1 en 2 
11-02  Rapporten gaan mee! 
14-02/18-02 Week van de gesprekken 
17-02  ZendMASter 11  
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Het is een vreemde tijd en dat hebben wij óók afgelopen maandag gemerkt toen.. Groep 7 
zonder leerkrachten zat én met veel besmettingen.. Groep 8 eveneens veel besmettingen 
had en ook met een leerkracht ziek thuis, beide gymleerkrachten positief getest waren en 
ook in andere groepen de meldingen binnen kwamen.  
Groep 7 is deze week helaas thuis.. 
Máár gelukkig kon groep 8 gewoon les krijgen van meester Sven op maandag 
en woensdag, groep 6a donderdag en vrijdag van meester Berend en groep 4 
donderdag, dankzij extra werken van Corine.  
Allemaal bedankt voor het tijdig melden van positieve (zelf)testen, en het 
meedenken. MR bedankt voor het meedenken! Het is soms hectisch, maar op 
deze wijze komen wij op onze MAS, samen vast en zeker prima door de 
tijdelijke storm. Over twee maand is het lente, mailde een ouder.. Dan wordt 
het vast weer beter vullen wij aan! De eerste krokusjes komen tenslotte 
alweer boven de grond!  
 
Verkeer: Samen met de buurt en school hebben wij op 17 januari een eerste overleg gehad 
met verkeerswethouder mw. Wiersma en verkeersambtenaar dhr. Kolker. De inzet van het 
gesprek was de verkeersveiligheid in de straten rondom onze school, voor & na-schooltijd, 
plus op de momenten dat er geen school is, maar er door de buurt wel te hard gereden 
wordt.   
Naar aanleiding van dit overleg hebben wij een aantal punten gekregen waar wij naar 
kunnen kijken, voor de gemeente aan zet wil/kan zijn. Samen met een groep actieve buren 
gaan wij graag deze uitdaging aan! Als u suggesties/tips heeft horen wij dat natuurlijk graag!     
 

 

Margedag: Dinsdag 1 februari zouden wij verder aan de slag gaan met 
het GWGB+-traject, maar helaas bleek ook onze spreekster ziek te zijn. We 
hebben uiteindelijk wel een heel goede teamdag gehad met als 
onderwerpen: 

• De schooltijden voor het schooljaar ’22-’23: zoals we ook al eerder 
hebben aangegeven gaan we dit schooljaar samen met de ouders kiezen voor het 
schooltijdenmodel voor de komende jaren. In overleg met de MR zijn wij als team 
bezig met de voorbereidingen hiervan. Ook u hebben wij al voor de zomer hierover 
gemaild met betrekking tot het oude rooster en de nieuwe mogelijkheden. Terug 
naar het oude rooster is geen mogelijkheid meer, maar wat willen wij dan wel? 
Zeer binnenkort zullen wij u ook uitgebreid meenemen in dit traject. 

• Analyseren van toets gegeven: het is belangrijk om zowel methodetoetsen als 
Citotoetsen goed te kunnen lezen en begrijpen, zodat we alle kinderen optimaal 
kunnen begeleiden. 

• Tenslotte heeft groep 1/2 deze dag ook gebruikt om gezamenlijk te kijken waar wij 
ons als onderbouwgroepen verder in willen ontwikkelen.  

Het was een productieve dag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De Leeskring las ‘De lijst van dingen die niet zullen veranderen’                          
van Rebecca Stead 

Het boek gaat over Bea, die van alles beleeft. Haar ouders 
zijn gescheiden, want haar vader blijkt homo te zijn. Hij  
en zijn nieuwe vriend gaan trouwen. Die vriend heeft 
ook een dochter, dus Bea krijgt een zus! Daar heeft ze 
heel veel zin in, maar vindt die zus het eigenlijk wel net 
zo leuk? 
De meesten van ons vonden het een heel leuk boek om  
te lezen. Er kwamen veel verschillende thema’s in voor: 
homoseksualiteit, gescheiden ouders, omgaan met  
emoties, een bruiloft en nog veel meer. Het was daardoor 
heel afwisselend, maar ook wel eens verwarrend. Je moest echt opletten tijdens het 
lezen, want er kwamen ook veel verschillende mensen in voor en soms dacht je: wie 
was dit ook alweer? Er waren ook veel verschillende verhaallijnen, wat op zich leuk 
is, maar sommigen van ons houden meer van één lang avontuur zonder teveel 
zijweggetjes. Het boek is geschreven in de ik-persoon, wat ook leuk was. We geven 
dit boek een 10, 9, 9, 8,5, 8,5, 7,5, 6,5 en 6,5. Gemiddeld is dat een 8,2! 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 


