
   
 

 

 

 

 

Samen   veilig   talent   ontwikkelen   met   plezier! 
 

 

 

 

 

 

 

Week 50 en 51 (7 t/m 18 december): Verlichten 
Inhoud: Voorwerpen, gebeurtenissen, de wereld en mensen in het 
licht zetten; bijzondere aandacht geven; in een kwaad/positief 

daglicht stellen.  
Bijbel: De wijzen bij Herodes; De wijzen bij de kribbe; De 

kindermoord door Herodes, de vlucht naar Egypte (Matteüs 1 en 2). 
 
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).  

 

   
  
  
12-12 Hendrik gr. 4     29-12 Aviël  gr. 1/2B 
13-12 Lotte  gr. 6     31-12 Ruben S. gr. 7 
15-12 Joris  gr. 1/2B    03-01 Dave  gr. 4  
16-12 Levi  gr. 5B     08-01 Yfke  gr. 7 
17-12 Jayce  gr. 1/2B    08-01 Jens  gr. 1/2A 
18-12 Amarellia gr. 4     09-01 Maarten gr. 5A 
19-12 Margot  gr. 5B     10-01 Janne  gr. 3 
24-12 Iris  gr. 8     10-01 Pieter  gr. 6 
24-12 Annemar gr. 5B     12-01 Roosmarijn gr. 6 
26-12 Lieke  gr. 4 
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17-12 Kerstviering 
04-01 ingangsdatum nieuwe schooltijden 

In verband met het Coronavirus komt          
het Nieuwjaarwensen te vervallen. 

14-01  ZendMASter komt uit. 

Nummer 8 

10-12-‘20 t/m 14-01-‘21 

 

De ZendMASter 

Mats Belga 

(juf Ilona) en 

Sam Walinga 

(juf Anna) 

zijn geboren!! 

http://www.cbs-mensoalting.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_uMSNkqfgAhWvxIUKHcMjAxgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.notenbalk-zwijndrecht.nl/ag-26470-7-112503/agenda/hugo_jarig.html&psig=AOvVaw0THltIlM0ME6VaeJncI-0x&ust=1549543635613321


 
Terugblik op het kalenderjaar 2020 

Van Sinterklaas hebben alle MAS-medewerkers een surprise gekregen met 
gedicht. de strekking van Sintsgedicht was:  
 

Beste collega’s, Jullie deden het!  
Het onderwijs werd dit jaar  flink op 

z'n kop gezet,   
wij wisten ook niet wat te doen   
maar jullie deden het!  

  

 
Samen hebben wij het gedaan  

Dank voor je inzet  
Het is nog niet voorbij helaas  
Maar samen kunnen wij het!!  

 
Samen kunnen wij het zeker, maar dan wel ‘samen’ in de breedste zin van het 

woord! Samen met alle leerlingen, en zeker ook OUDERS! Het is een heel 
bijzonder jaar geweest, waarin we heel vaak, heel veel, en vaak ook nog 
heel snel hebben moeten schakelen. Dankzij de flexibiliteit van iedereen 

was dit mogelijk en daarbij hielp ook het meedenken van velen. Het was 
geweldig om te merken dat er regelmatig suggesties en/of oplossingen 

kwamen uit verwachte en onverwachte hoek. Samen hebben we er 
ondanks alles toch een mooi jaar van gemaakt en er bleek gelukkig nog 
best wat mogelijk te zijn. Dit alles natuurlijk door rekening te 

houden met de voorschriften en het protocol. Iedereen bedankt voor 
het invulling geven aan onze pedagogische driehoek!   

Begin 2021 zal Corona nog niet voorbij zijn, maar ‘samen’ kunnen we het! 
 

 
Twee geboorteberichten 

Hoe mooi is het om twee keer geweldig nieuws te kunnen melden in één 
nieuwsbrief?!  

Juf Ilona heeft samen met haar man Bjorn een 

zoon gekregen: Mats Noah. Het gezin Belga 
maakt het geweldig! 

Juf Anna heeft samen met haar man Herswin ook 
een zoon gekregen: Sam. Ook zij maken het goed 
en genieten volop!  

We wensen beide gezinnen alle geluk en een hele fijne en mooie kraamtijd toe! 
 

Einde van de TSO 
Hoewel we het na de meivakantie zeker zullen evalueren, betekent de komst van 
de nieuwe schooltijden zeker tot aan de meivakantie het einde 

van de TSO. Wij willen onze PM-ers en TSO-vrijwilligers hartelijk 
bedanken voor hun jarenlange inzet en flexibiliteit. Het was 

geweldig om altijd op jullie te kunnen rekenen en jullie door 
week en wind altijd enthousiast met de kinderen bezig te zien.  
Lilly bedankt voor je inzet en succes verder bij SKID!  

Jacqueline, Lena, José, Saskia, Aïsha, Aline, Eline en Yvonne: 
Fijn dat we jullie blijven zien als Pedagogisch Medewerker/vrijwilliger.  
 

Wij wensen iedereen  

heel goed Kerstdagen toe,  

en een GEZOND en gelukkig 2021 

Team CKC Menso Altingschool!  

ouders MAS 

Kind 



 

Nieuwe schooltijden 
Zoals eerder gemeld zal na de kerstvakantie 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 

Vanaf maandag 4 januari moeten alle kinderen zelf hun lunchpakketje 
meenemen naar school. 
 

Kerst  
Vanaf de eerste adventszondag (29 november) zijn wij aan het 

aftellen naar kerst. In elke klas branden de adventskaarsen en 
werken we toe naar onze kerstviering op donderdagmiddag 17 
december. De viering zal kleinschalig in de eigen klas gevierd 

worden. We gaan het verhaal horen van de jonge herder Nathan 
en natuurlijk worden er kerstliederen gezongen. 

Van alle activiteiten proberen we foto’s of filmpjes te maken om 
deze feestelijke momenten toch een beetje met u te kunnen 

delen.  

 
 
Winnaars Leesvreters 2020 groep 6!!! 

De afgelopen weken heeft groep 6 meegedaan aan het 
project Leesvreters van de bibliotheek. Leesvreters zijn 

beestjes uit een grote familie met grote en brede 
bekkies, die boeken in één hap kunnen opeten! We 
hebben tijdens dit project 10 verschillende boeken 

gelezen, onze mening over de boeken gegeven en 
vragen beantwoord over deze boeken.  

De boeken die o.a. meededen waren: Dikke Vik en 
vieze Lis hebben geluk, De bullebakbaas, Alles wat je 
moet weten over scheten, De club van lelijke kinderen 

en De reis met de vliegende leunstoel. 
 

Ter afsluiting hebben we in de klas een escaperoom gedaan. In vier groepjes 
moesten de kinderen verschillende puzzels oplossen en uiteindelijk kwamen we 
met de hele groep tot een oplossing. De oplossing van de escaperoom was: Wie 

leest leert de wereld kennen. Wie samenwerkt laat de wereld opengaan! 



Leesvreters is een project waaraan 

verschillende scholen binnen een 
gemeente meedoen. Binnen de 

gemeente Tynaarlo deden ongeveer 
7 scholen mee. En na een 
spannende strijd met een minimaal 

verschil van 2 punten heeft groep 6 
van de Menso Altingschool de strijd 

gewonnen!!  
 
Als cadeau kregen we een kalender 

met gedichten. De foto’s van de 
escaperoom staan inmiddels op de 

website 
 

 

 

 


