
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Week 37 t/m 39 (13 september t/m 3 oktober): Wie ben ik? 
Inhoud: Over de veelkleurigheid van mensen, tegenstellingen en 
ongerijmdheden die in ieder mens zitten, ieder mens heeft twee gezichten (een 
donkere kant en een lichte kant).  

Bijbelverhalen onderbouw:  
Week 37: David is de jongste, maar is hij nog meer? (1 Samuël 15, 10-26 en 1 

Samuël 16, 1-13); David is een harpspeler, maar is hij nog meer? (1 Samuël 16, 14-23). 
Week 38: David is dapper, maar is hij nog meer? (1 Samuël 17); David is een winnaar, maar 
is hij nog meer? (1 Samuël 18). 
Week 39: David is een vriend, maar is hij nog meer? (1 Samuël 19, 18-24; 20 en 21, 1); 
David is een goed mens, maar is hij nog meer? (1 Samuël 24, 26 & 31 en 2 Samuël 2, 1-4). 

Bijbelverhalen middenbouw: 
Week 37: Een herdersjongen  (1 Samuël 15, 10-26 en 1 Samuël 16, 1-13); Een harpspeler  
(1 Samuël 16, 14-23). 
Week 38: Een held (1 Samuël 17); Een winnaar (1 Samuël 18). 
Week 39: Een vriend (1 Samuël 19, 20 en 21, 1); Een goede koning (1 Samuël 24, 2-23). 

Bijbelverhalen bovenbouw:  
Week 37: David is de jongste, maar is hij nog méér? (1 Samuël 15, 10-26 en 1 Samuël 16, 
1-13); David is een harpspeler, maar is hij nog méér? (1 Samuël 16, 14-23). 
Week 38: David is dapper, maar is hij nog méér? (1 Samuël 17); David is een winnaar, maar 
is hij nog méér? (1 Samuël 18). 
Week 39: David is een vriend, maar is hij nog méér? (1 Samuël 19, 20 en 21, 1); David is 
een goed mens, maar is hij nog méér? (1 Samuël 24, 2-23). 
 

18-09 Sofie  gr.3     
21-09 Lise  gr.7    
30-09 Aleksey gr.7     

 

17-09 Toveren met muziek groepen 1/2 
20-09 Drentse Aa excursie groep 7 
 Moviemakers groep 8 
21-09  Verkiezing leerlingenraad (gr.5-8) 
22 & 23-09 Schoolfotograaf 
27-09 Moviemakers groep 7 en 8 
27, 28 & 30-09 Les brandveiligheid (gr.1-8) 
28-09 Informatieavond (digitaal!) 
29-09 Start Project/ Kinderboekenweek 
29-09 Toveren met muziek groepen1/2 
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Startfeest!: 

Wat was het fijn om elkaar weer live te zien en 
te kunnen spreken tijdens het startfeest! Vele 
kleedjes werden neergelegd bij de Hoornseplas 
en de meest diverse picknick maaltijden hebben 
we bij elkaar gezien. Maar het belangrijkste was 
dat we elkaar weer even samen echt konden 
ontmoeten! In de “MAS in Actie” kunt u de foto’s 
zien, en natuurlijk nog meer foto’s in ons 
fotoalbum. Grote complimenten natuurlijk voor 
de Ouderraad voor het organiseren, inclusief 

heel mooi zonnig weer 😊 

 
 
Omgekeerde 10 minutengesprekken & informatieavond: 
De omgekeerde 10 minutengesprekken worden gelukkig weer live in de school gehouden, 
het is mooi om eindelijk weer ouders is de school te zien! 
De informatieavond houden wij dit jaar op 28 september helaas nog wel digitaal, via filmpjes 
en informatie per groep. Dankzij de filmpjes kunt u een indruk krijgen hoe het in de groep 
van uw zoon/dochter gaat, alle groepen zullen ook een informatieblad verzenden zodat u alle 
groepsbijzonderheden daar op ook kunt lezen. Verdere informatie hierover ontvangt u 
volgende week!      
 
Social Schools én Jaarbijlage + Jaarkalender: 
De jaarbijlage heeft een nieuwe vorm gekregen. Omdat wij dankzij Social Schools en onze 
nieuwe website alle informatie daarop kunnen plaatsen, maken wij nog wel een jaarbijlage, 
maar deze zal digitaal worden verzonden. 
Jaarkalender op Social Schools: Vanaf deze week kunt u de jaaragenda in de Social Schools 
app raadplegen voor alle activiteiten van dit schooljaar! Kijk in de app onderaan uw scherm 
in ‘agenda’ om helemaal bij te blijven. 

 
 
Social Schools en andere mogelijkheden: Wist u dat de Social Schools app nog meer 
mogelijkheden heeft? U kunt er uw voorkeuren voor het gebruik van beeldmateriaal in 
aangeven (of wijzigen), uw kind ziekmelden en verlof aanvragen.  
 
Jantje Beton:  Gisteren is de actie van Jantje Beton van start gegaan! 

 
“Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen en 
jongeren inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. 
Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van 
Jantje Beton. Kinderen en jongeren in kwetsbare (speel)posities krijgen hierbij 

extra aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen en jongeren in Nederland dagelijks 
kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl 
spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt 
Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN!” 
 



De leerlingen van onze school hebben gisteren het benodigde materiaal mee gekregen en 
mochten meteen die dag starten met de verkoop van de loten. Via de volgende link kunt u 
lezen hoe het in zijn werk gaat: https://jantjebeton.nl/ik-wil-helpen/loterij/hoe-het-werkt 
De helft van de opbrengst van de lotenverkoop is voor Stichting Jantje Beton. Zij doen hier 
heel goed werk mee. De andere helft is voor onze school. Van dit deel willen we (de 
planning is om dit hier echt mee te beginnen!) met ons schoolplein aan de slag. Dus uw 
bijdrage wordt enorm gewaardeerd! 
 
Schoolfotograaf: 

Foto Koch komt op woensdag 22 en donderdag 23 september 2021 
de schoolfoto’s maken. In verband met de gestelde richtlijnen van 
het RIVM hebben zij extra voorzorgmaatregelen genomen om zo de 
gezondheid en veiligheid van de kinderen, de leerkrachten en de 
fotografen te kunnen waarborgen. Tevens is het dit jaar vanwege 
de coronamaatregelen niet mogelijk om foto’s te laten maken van 
broertjes en zusjes die nog niet op school zitten. Wel worden de 
broer-zus foto’s gemaakt van de schoolgaande kinderen. 
De schoolfotograaf maakt dit jaar naast de standaard portretfoto 

ook een foto met een kistje. Uw kind zal zich hier vertrouwd bij voelen waardoor de 
fotograaf sneller klaar zal zijn.   
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en vanwege strengere 
privacywetgeving mogen zij uw kind alleen fotograferen, wanneer u daar expliciet 
toestemming voor geeft. Het toestemmingsformulier heeft u eerder deze week ontvangen 
en deze moet uiterlijk vrijdag 17 september weer retour. (Wellicht heeft u deze meteen 
kunnen ondertekenen tijdens de omgekeerde 10 min gesprekken) Anders kunt u deze 
inleveren bij de eigen leerkracht. Mocht u geen briefje op tijd ingeleverd hebben dan mag 
uw zoon/dochter helaas ook niet gefotografeerd worden.  

 
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet.  
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht.  Op de 
inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in 
op www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen 
bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te 
bestellen.  U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u 
zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), 
zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site. 

 
Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie 
keuze uit kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, 
waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden. 
U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze!  

 
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot 
zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding. 

 
 
 
 

Donderdag 23 september 

Groepsfoto groep 1-8  

Portretjes groep 4-8 

Woensdag 22 september 

Peuters portret + groepsfoto + Broer-zus peuters 

Broer-zus op school 

Portretjes groep 1, 2 en 3 

https://jantjebeton.nl/ik-wil-helpen/loterij/hoe-het-werkt


 
Project/ Kinderboekenweek 2021; 
Binnenkort is het weer zover! 
Van woensdag 29 september tot 
woensdag 13 oktober staat de Menso 
Altingschool in het teken van de 
Kinderboekenweek/ project. 
Het thema is: ”Worden wat je wil” 
 
Wat gaan we allemaal doen? 
Op woensdag 29 september gaan 
we om 8.40 uur de KBW feestelijk 
openen op het plein met alle kinderen. 
Ze mogen die dag verkleed op school 
komen of een attribuut meenemen 
passend bij het thema. We gaan dansen 
op het lied van Kinderen voor Kinderen en onze Massie zal zich vast en zeker ook weer laten 
zien! 
Alle groepen krijgen een boek uitgereikt namens de ouderraad. 
In de eerste week van de KBW zal elke dag een leesbevorderingsactiviteit centraal staan. 
Deze activiteiten kunnen ervoor zorgen dat kinderen het lezen leuker gaan vinden.  
 
Dit zijn activiteiten zoals boekensushi: 
Beeld je een lopende band met boeken in die voor de leerlingen langs gaat. De leerlingen 
zitten in een kringachtige opstelling. Iedere leerling heeft een nieuw boek voor zich liggen. 
Op het signaal van de leerkracht krijgt iedereen 2 minuten om in het boek te lezen. Daarna 
wordt het boek doorgegeven naar de volgende leerling. Iedereen heeft nu weer een nieuw 
boek en leest daar opnieuw 2 minuten in. Weer doorgeven, weer lezen. Na 6 minuten heeft 
iedereen kennisgemaakt met 3 boeken. Is er een boek dat je helemaal wilt gaan lezen? Wie 
wil, kan het gekozen boek lenen.   
  
Leesbevordering: 
Een programma met  leesbevorderingsactiviteiten zorgt dat de leesmotivatie van kinderen 
vergroot, opdat zij vaker gaan lezen, meer plezier krijgen in lezen en vaardiger worden in 
lezen. Onderzoeken tonen aan dat dergelijke interventies de leesmotivatie en 
leesvaardigheid van leerlingen een impuls geven. 
 
Een aantal elementen in leesbevorderingsprogramma’s in het onderwijs blijkt in het bijzonder 
werkzaam. Ten eerste gaan de leesmotivatie en de leesvaardigheid vooruit dankzij 
interventies die de nadruk leggen op redenen om te lezen in combinatie met een positief 
zelfbeeld. Ten tweede helpt het als docenten de leesinteresse van leerlingen prikkelen. Deze 
interesse kan persoonlijk zijn (een belangstelling voor bepaalde onderwerpen) of situatie 
gebonden (een leestaak gericht op leesstrategieën). Ten derde kunnen docenten aandacht 
schenken aan de autonomie van leerlingen (door hen keuzevrijheid te geven in te lezen 
teksten) en aan de sociale relatie (door hen tijdens de les te laten samenwerken aan 
leestaken of gesprekken te laten voeren over boeken).   
 
De leesmotivatie gaat vooruit dankzij interventies die competentiegevoelens van leerlingen 
vergroten, bijvoorbeeld door te lezen teksten af te stemmen op hun leesniveau (Van 
Steensel et al., 2016).  
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nro.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2FRoel-van-Steensel-Reviewstudie_Effecten-van-leesmotivatie-interventies.pdf&data=04%7C01%7Ct.hunnersen%40ckcdrenthe.nl%7C1f64e052d96a4e94259808d970f82250%7C03fe0654e03d4cc1851b259c2b39a89f%7C0%7C0%7C637665033301825332%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=limoRh%2FSxMtBsm8mS8UYxfBL2aeQgQeuhMGno3AIFds%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nro.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2FRoel-van-Steensel-Reviewstudie_Effecten-van-leesmotivatie-interventies.pdf&data=04%7C01%7Ct.hunnersen%40ckcdrenthe.nl%7C1f64e052d96a4e94259808d970f82250%7C03fe0654e03d4cc1851b259c2b39a89f%7C0%7C0%7C637665033301825332%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=limoRh%2FSxMtBsm8mS8UYxfBL2aeQgQeuhMGno3AIFds%3D&reserved=0


Op vrijdag 1 oktober zal er een voorleesmoment zijn. Hierbij lezen oudere kinderen 
voor aan jongere kinderen en zitten ze verspreid door de hele school. 
Alle kinderen mogen dan een boek meenemen naar school voorzien van hun 
naam. 
 
Op woensdag 6 oktober gaan we met alle kinderen, in groepen, een tocht maken in de 
omgeving van onze school en speuren we onderweg naar “mensen die een bepaald beroep 
uitbeelden of………….?”.  
Zie hiervoor ook de oproep aan ouders /opa’s en oma’s verderop in deze 
nieuwsbrief! 
 
De afsluiting van het project vindt plaats op woensdag 13 oktober. Alle groepen gaan 
op deze dag een spel doen passend bij het thema. 
 
Natuurlijk gaan we vooral heel veel lezen maar er is ook ruimte om te knutselen, zingen, 
toneelspelen en alles wat je maar kunt verzinnen binnen dit thema. 
Iedere groep geeft daar zijn eigen invulling aan. Wat we hebben gedaan laten we u zien op 
Social Schools en via de ZendMASter. 
 
 
BOSUITJE met de hele school! 
 
Beste ouders, 
 
Op woensdagochtend 6 oktober a.s. trekken 
we met de hele school, in groepjes met 
leerlingen uit alle groepen door elkaar, het 
bos in.  
We starten met ons uitje om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats bij Lemferdinge!  
Het is dus de bedoeling dat de kinderen daar gebracht worden of zelf heen gaan. 
We zijn al bezig met de voorbereiding en daarom dit bericht aan jullie als ouders, want we 
kunnen wat hulp gebruiken. 
De kinderen worden ingedeeld in groepjes en lopen door een afgebakend deel van het bos. 
Ze komen onderweg mensen tegen die een beroep uitbeelden (zo combineren we ons 
bosuitje met het thema van de Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil').   
Het is natuurlijk de bedoeling zoveel mogelijk beroepen te ontdekken. 
 
Het zou fijn zijn als jullie als ouders verschillende beroepen gaan uitbeelden. Dat mag op 
allerlei manieren: door te verkleden, via een raadsel, aan de hand van een boek, een rebus 
of wat je maar kunt bedenken. Alles is goed! 
 
Mocht je het leuk vinden en in de gelegenheid zijn op woensdagochtend 6 oktober mee te 
doen, dan kun je je opgeven via Social Schools.  
We hopen op een gevarieerd aanbod van beroepen. 
 
We houden jullie op de hoogte! 
 
Met een hartelijke groet van de voorbereidingscommissie, 
Juf Corine, juf Titia, juf Jenneke en juf Magdaleen 
 
 
 



 
Vanuit de BSO: 
We zijn al druk bezig om kunstwerken te maken. Vooral op verschillende manieren met verf 
kliederen. De eerste keer met zijn alle over een heel lang papier lopen op blote voeten. Ook 
hebben we op de koelkast letterkunst gemaakt. En we gaan bewegwijzering bordjes maken. 
Er wordt al druk gezaagd. Andere kinderen verven wc-rollen voor een mooie slinger in de 
Mini-Mas. Nog volgende week verder met het thema Kunstzinnig. Daarna hebben we het 
thema Hey jij, je hoort erbij! Het is dan de week tegen pesten. 
 

  
 

     
 
Groetjes van de BSO-JUFFEN.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peuters: Wij zijn begonnen met het thema ‘Ik en mijn familie’ voor alle 2 tot 4-jarigen 
centraal. Hierbij wat foto’s van de activiteiten. Wij gaan er een gezellige tijd van maken!! 

 

 
 
 
**Ingezondenbericht** Ingezondenbericht** Ingezondenbericht** Ingezondenbericht** 
De natuurclub voor kinderen van 6 t/m 8 jaar gaat weer van start! En daar zijn we heel 
gelukkig mee. Doet uw kind ook weer mee? Dit najaar zullen we vier buiten activiteiten 
houden. De kosten zullen 10,- euro bedragen. Vol = Vol. Aanmelden kan tot 25 september 

Datum  wat startpunt tijd 

29 september Op zoek naar de herfst en 

bodemdieren 

(in het kader van de 

bodemdierendagen) 

Parkeerplaats zwembad Lemferdinge 14.30 – 16.30 

 

6 oktober Kijkboerderij  en 

Eelderdiep 

Kijkboerderij 

‘t Hoogeveld, 

Helmerdijk 71, (hoek Westerhorn) 

14.30 – 16.30 

Eerste uur 

Kijkboerderij, 

Tweede uur 

Eelderdiep 

13 oktober Vogelkijkhut en nestkasten Hoofdingang De Braak, aan de 

Hoofdweg bij fitnesscentrum 

Sporttrade 

14.30 – 16.30 

20 oktober Herfstvakantie   

27oktober Afsluiting met overleven in 

de natuur, hutten bouwen, 

kampvuur 

Parkeerplaats zwembad Lemferdinge 14.30 – 16.30 



Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan door te mailen naar r.geertsma@neienaober.nl 
Als u uw kind aanmeld ontvangt u een definitief aanmeld formulier, de folder en extra 
informatie betreft betaling.  
Tip! Kijk goed naar de spelling van het mailadres.  
Deze gegevens heb ik nodig: 
Naam:    Geboortedatum: 
Mail:    Telefoonnummer:  

Met vriendelijke groet, Robin Geertsma Jongerenwerker Eelde/Paterswolde en Eelderwolde 

Mobiel: 06 86 87 97 60 

 

mailto:r.geertsma@neienaober.nl


 



 
 


