
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Week 13 en 14 (28 maart t/m 8 april): Nieuw leven  
Inhoud: Over het zien dat iets nieuws begint; over de ervaring dat het leven zelf 
vernieuwd kan worden. 
Bijbel: Intocht in Jeruzalem; het avondmaal; het verraad, verhoor en dood van 
Jezus; paasmorgen (Lucas 19 en 20; 22 t/m 24). 

 
Actie voor Oekraïne!  
Wat hebben wij een schitterende actiemiddag gehad! Eindelijk weer 
alle ouders, opa’s, oma’s en buren samen op het plein. En wat is er 
veel geld via de QR-code of contant gegeven voor Giro 555! 

2732, 65!!!   
We kunnen helaas de oorlog niet stoppen, máár we kunnen op deze wijze gelukkig wel een 
klein steentje bijdragen aan hulp voor de mensen in de Oekraïne!  

Allemaal héél hartelijk bedankt! 
 
Geen zelftesten meer: Nu de laatste coronamaatregelen landelijk gestopt zijn, stoppen wij 
ook met het leveren van 3 zelftesten per week aan de groepen 6-8. Als u voor de kinderen 
toch een test nodig heeft kunt u gerust even langskomen. 
 
 
 
 

        
25-03 Lenthe  gr.7    01-04 Pieter  gr.8  
27-03 Jelle  gr.6B    01-04 Ruben  gr.8 
31-03 Lieselotte gr.8     
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27 maart  Start Zomertijd! 
28 maart Gr. 6 introductie Boekpraatjes 
29 maart  Verkeersexamen gr.7 Theorie 
30 maart  Grote Rekendag 
05 april Margedag groep 1 en 2 
05 april Klankbordgroep 
07 april nieuwe ZendMASter 
Alvast voor in de agenda 13 mei Klusdag! 
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Kolken en schoolplein: Achter de schermen wordt er al gewerkt aan het plan om het 
schoolplein nog mooier te maken. Als begin hebben we, om te voorkomen dat er weer hele 
grote plassen op het plein komen te staan, alvast nieuwe putten laten aanleggen.  
 
 
13 mei Tuindag: Wij hebben dit jaar voor het eerst sinds lange tijd niet 
deelgenomen aan NL-Doet, omdat op het moment dat wij ons moesten 
opgeven niet duidelijk was hoe de coronasituatie zou zijn. Maar ook omdat we 
geen subsidie willen ontvangen die we niet gebruiken. In plaats van NL-Doet 
gaan we dit jaar samen met de OR wel een tuindag houden!  
Op vrijdagmiddag 13 mei hopen wij veel (groot)ouders te mogen ontmoeten op school 
voor de nodige klussen. Hierbij valt te denken aan het aanleggen van een moddertuin voor 
de kleuters, het schoonmaken van de boeien van de MAS, etc. Dus als u wilt helpen, heel 
graag tot ziens op 13 mei!  
 
 
Kleuters ophalen via het hek, in plaats van via de voordeur: Nu we allemaal weer op 
het plein en in de school mogen komen, kunnen we de kinderen ook weer op het plein na 
schooltijd ophalen. Omdat de lessen van de groepen 1/2 tot de bel doorgaan het verzoek 
aan alle ouders: zou u bij het ophalen via het hek naar het plein willen gaan. Ouders door de 
gang blijkt onze kinderen behoorlijk af te leiden. Alvast bedankt! 
 
 
Schooltijden: Wij streven er naar om binnenkort de peiling te houden met betrekking tot 
de schooltijden voor het schooljaar 2022-2023. De keuze zal zoals vaker gemeld vallen 
tussen het zogenaamde “Gelijke dagen model” en het huidige continurooster. Binnenkort 
zullen wij u voor de peiling aan mailen met informatie over beide roosters. 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Er is op dinsdag 5 april een margedag voor de groepen 1/2.  
Voor het organiseren van de personele bezetting, hebben we graag inzicht in het aantal 
kinderen dat deze dag komt. 
Mocht u nog niet hebben doorgegeven of uw kind(eren) deze dag komt, zou u dit dan 
uiterlijk woensdag 30 maart aan ons door kunnen geven.  
U kunt dit mailen naar kinderopvang.mensoalting@ckcdrenthe.nl of op locatie doorgegeven.  
 
Met vriendelijke groet,  
Namens het BSO-team. 
 
 
Koningsspelen: Op vrijdagochtend  22 april vieren we Koningsdag op de 
Menso Altingsschool.  
Hiervoor zoeken we nog ouders die ons willen helpen in de ochtend  bij het 
begeleiden van spelletjes voor de groepen  1 t/m 6. 
 
Mocht u dit leuk vinden dan kunt u zich aanmelden  bij juf Ilona ( groep 8) 
I.belga@ckcdrenthe.nl of bij juf Titia ( groep 1/2a) t.hunnersen@ckcdrenthe.nl  
Het zou fijn zijn wanneer u daarbij ook noemt van welk(e) kind(eren) uit welke groep u de 
ouder bent. 
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Even voorstellen: 
 
Ik ben Marlise Dekker, 36 jaar en woonachtig in Assen samen 
met mijn man en drie zonen. 
Na eerst in een commerciële omgeving gewerkt te hebben, 
werk ik nu sinds 6 jaar met veel passie in het onderwijs. 
  
Op de Lichtbaak in Assen werk ik als groepsleerkracht van 
groep 7 en als plusklasleerkracht. 
Sinds 4 jaar ben ik daar tevens bovenbouwcoördinator. Het 
afgelopen schooljaar heb ik een aantal maanden op 
de Lichtbaak gewerkt als waarnemend directrice. In die 
periode is voor mij duidelijk geworden dat ik mij verder 
wil ontwikkelen in een leidinggevende functie. 
  
De kans is mij gegeven om de functie van adjunct te mogen vervullen op jullie prachtige 
school. Ik zal op de woensdag aanwezig zijn. Mochten er vragen zijn, schroom dan niet om 
mij aan te spreken op het plein of om bij mij binnen te 
lopen. Ik kijk uit naar een fijne tijd met jullie op de MAS. 
 
 
Stukje van de BSO: 
Thema ‘Nature Recycling’:We starten met het activiteitenprogramma thema ‘Nature 
Recycling’. Het thema houdt in dat we gaan recyclen met zowel kosteloos materiaal, maar 
ook natuurlijke materialen. Ook gaan we werkstukken, die maar half af zijn nu eens 
afmaken. Maar ook zijn we veel buiten en gaan we activiteiten doen, die met de natuur te 
maken hebben. We genieten van het heerlijke weer, zijn begonnen met de moestuin onkruid 
vrij te maken. Zo kunnen weer gaan zaaien en planten. Ook willen we het schoolplein 
groener maken, met zaaigoed. We hebben ook als activiteit om van een bloempot een 
insectenhuis te maken. Dus als u nog terracotta bloempotten over heeft, die wij voor deze 
activiteit mogen gebruiken, heel graag!! 
 

 
 
 
 
 



 
Stukje over de afgelopen tijd Peuteropvang: 
Het thema ‘Knuffelen met knuffels’ valt zeer in de smaak bij de kinderen. De meeste 
kinderen hebben al een bedje gemaakt waar hun knuffel in kan. We stempelen met een beer 
en verf op papier. Ook hebben de kinderen in de kring vertelt over hun mee genomen 
knuffel. De kinderen hebben met dekens en kussens een heel groot bed gemaakt in de 
huishoek, waar ze met hun knuffel en een rustig muziekje konden chillen. 
Puk beleeft in dit thema extra avonturen, omdat hij vanaf vorige week bij kinderen mag 
logeren. O wat is dat spannend, maar ook wel heel erg leuk. Want zo kan Puk zien, waar de 
kinderen wonen en wat de kinderen thuis allemaal doen, hoe gaan zij naar bed? Er wordt in 
het schriftje leuke verhalen geschreven door ouders en foto’s geplakt, zodat de kinderen 
erover kunnen vertellen hoe ze het logeren van Puk hebben beleefd. 
Ook genieten we van het hele lekkere weer en kunnen de kinderen zelfs zonder jas buiten 
spelen.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
*ingezonden bericht * ingezonden bericht * ingezonden bericht * ingezonden bericht * 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
Dit voorjaar start de natuurclub in Eelde/Paterswolde weer. Vanaf 13 april bieden vrijwilligers van 
het IVN een mooi en educatief programma aan voor kinderen van 6 tot 8 jaar. De activiteiten worden 
aangeboden op de woensdagmiddag van 14:30 tot 16:30. Zie hieronder het programma.  

 13 april;  Ontdek de lente 

20 april; Vogels: wat vliegt daar?  

27 april en 6 mei; Twee weken meivakantie 

11 mei; Waterbeestjes zoeken  

18 mei; Bij de imker leren over bijen  

 Wilt uw zoon/dochter  meedoen? Dan ontvangen wij graag het volgende: 
- Naam: 
- Leeftijd: 
- Mobiel: 
- Mail:  

 Dit mag u sturen naar: r.geertsma@neienaober.nl  
  
Als wij uw aanmelding heb ontvangen dan sturen wij u een folder ter bevestiging van de deelname. 
Deze bevat ook de exacte locaties. Voor deelname vragen wij een kleine bijdrage van € 10,- . 
Opgeven kan t/m 8 april. Vol = Vol.  
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