
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021 was een bijzonder jaar: Een jaar waarin we toch 

weer in Lockdown kwamen en we weer met extra maatregelen te 
maken kregen.. Én een jaar waar we de ouders in de school 
misten!… Máár het was gelukkig ook een jaar waarin: 
De kinderen wel weer in school konden en mochten komen! Een jaar 

waarin we in aangepaste vorm wel groots afscheid van juf Jos en juf Ilja konden nemen, en 

juf Jos gelukkig als vrijwilliger terug is gekomen      ! Een jaar waarin we NL Doet konden 

doen, we online Bingo konden spelen, een sportdag konden houden in samenwerking met 
de hockeyclub, op schoolreis konden en op schoolkamp naar Schiermonnikoog! Een jaar 
waarin we samen met ouders een geweldig en gezellig startfeest buiten hebben gehouden, 
we wél met ouders een mooie afsluiting hebben gehouden van de Kinderboekenweek in het 
bos!  Een jaar waarin digitaal ook de vergaderingen van de Oudercommissie, 
Medezeggenschapsraad, Klankbordgroep én Ouderraad gelukkig gewoon door gaan! Het was 
zeker voor ons samen (ouders, kinderen én team) regelmatig schakelen en improviseren.. 
Maar samen hebben onze kinderen/leerlingen zich gelukkig wel kunnen ontwikkelen en 
hebben wij weer een groep 8 uitgezwaaid naar het middelbare onderwijs. Ook hebben we 
weer nieuwe kinderen op school gekregen die nu weer samen met ons de MAS kleur geven! 
Allemaal bedankt voor de samenwerking dit afgelopen jaar. Voor straks goede dagen, en een 

gelukkig & gezond nieuw jaar! Heel graag tot ziens in 2022!  

17-12 Jayce  gr.3     08-01 Jens  gr.3  
18-12 Amarellia gr.5     09-01 Emilia-Lily gr.1/2B 
19-12 Margot  gr.6B     09-01 Maarten gr.6A 
24-12 Annemar gr.6B     10-01 Janne  gr.4 
26-12 Lieke  gr.5     12-01 Roosmarijn gr.7 
29-12 Aviël  gr.3     15-01 Lieke  gr.5 
31-12 Ruben  gr.8     16-01 Jinthe  gr.5 
08-01 Yfke  gr.8     19-01 Elise  gr.6A 
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20/12 Start vervroegde Kerstvakantie 
24/12 Margedag groep 1 t/m 4 
24/12 Margemiddag groep 5 t/m 8 
10/01 Start Zilveren Weken  
17/01 Start toetsweken 
20/01 ZendMASter 9 
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Week 50 en 51 (13 t/m 24 december): Verrassend  
Inhoud: Over hoe we omgaan met verrassingen in ons leven. En wat het 
betekent om elkaar te kunnen verrassen.  
Bijbel: Het geboorteverhaal Jezus (Lucas 1 en 2). 
 
Week 2 t/m 4 (10 t/m 28 januari): Groeien  
Inhoud: Over groeien in kennis, in mogelijkheden, in ambities en dromen, over groeien als 
mens. Over wat groei doet met mens en wereld, over grenzen aan de groei. 
Bijbel: Johannes in de woestijn; Johannes doopt Jezus. Jezus leest voor uit de Tora en 
geneest mensen. Jezus zoekt leerlingen (Lucas 3 t/m 5). 
 
 
Kerst: Door de verlengde kerstvakantie gaan wij onze Kerstviering vervroegen naar 
vrijdagmorgen 17 december. Tijdens deze ochtend houden wij een kerstontbijt en de 
kinderen mogen deze dag hun foute kersttrui aan!  
Wilt u uw kind voor het kerstontbijt een bord, bestek en beker (voorzien van naam) 
meegeven?  
 
De kerstfilm gaan wij volgende week digitaal versturen. U kunt deze samen 
met de kinderen, opa’s/oma’s en anderen bekijken om nog meer het 
kerstgevoel te krijgen. Het gevoel van Samen in de kerk of kerstwandeling.. 
Van Peuter tot en met groep 8 beelden we het kerstverhaal uit, wij wensen u 
veel kijkplezier!  
 
 
Plannen 2022: Voor het komende jaar hebben wij een aantal plannen 
die wij willen gaan vormgeven:  

• Het schooltijdenonderzoek is al begonnen en de eerste 
stappen zijn gezet. Het vervolg zal plaatsvinden onder het team 
en met de ouders. Het streven is op dit moment om het rooster 
na de zomervakantie te laten in gaan. 

• De komende periode willen we ook bekijken of er behoefte is aan kinderopvang 
voor kinderen jonger dan 2 jaar en hoe we dit kunnen gaan vormgeven.  

• Vanuit de Peutergroep gaan we de lunch evalueren en het extra Peuteropvang uur 
van 11.30u- 12.30u. 

• Het onderwijsteam gaat verder met de scholing in Expliciete Directe Instructie. 
• En tenslotte hopen wij als MAS zoveel mogelijk weer activiteiten VEILIG SAMEN 

(Kinderen, teamleden, ouders) te kunnen doen… 
 
Kerstfoto-actie; Omdat we een week eerder sluiten dan 
vooraf gepland, lijkt het ons leuk om nu ook eens een 
kerstfoto-actie te houden, naast de zomerfoto-actie. 
Morgen krijgen alle leerlingen een kerstkaart mee, met de 
vraag hiermee op de foto te gaan. Van alle kerstwensen 
maakt meester David dan een mooie kerstcompilatie! Hoe 
meer reacties, hoe leuker natuurlijk!  
 
 

 
 
 



 
Inmiddels hebben we al uitgebreid kunnen genieten van het Schoolfruit. Om 
subsidie hiervoor te krijgen, moeten de leveranciers voldoen aan een aantal 
eisen: minstens 1 op de 3 leveringen moet groente zijn en uiteraard moeten 
de leveringen binnen het beschikbare budget blijven. Verder wordt er een 
gevarieerd aanbod verwacht.  
De leveranciers zijn afhankelijk van de marktwerking en marktoverschotten. 

Op dit moment zijn appel en sinaasappels volop beschikbaar, vandaar dat die 

vaak geleverd worden. Dit geldt ook voor de waspeen.  

Helaas zijn fruitsoorten als banaan en mandarijn op dit moment duur en 

worden die niet aangeboden. Toch zien we dat de kinderen genieten van het aangeboden 

fruit en groente, gelukkig!  

In deze weken snijdt het team van de Menso Altingschool het fruit en de groente zelf, maar 

we hopen dat we na de vakantie weer een beroep op u mogen doen. Houdt u daarvoor 

Social Schools goed in de gaten! N.B. voor sommige kinderen is de aangeboden hoeveelheid 

groente/fruit niet voldoende. Wilt u dit met uw kind(eren) overleggen en eventueel een 

aanvulling meegeven? 

 

Voorleeskampioen MAS 2021/2022 bekend! 

Op woensdag 8 december is de ‘voorleeskampioen’ van de MAS bekend geworden, namelijk 

Sara van Dijk! Er werd gelet op o.a. leestempo, intonatie, volume en originaliteit van het 

gekozen stuk uit een boek (Ava en het gesponnen poezenweb).  

Als winnaar van de MAS zal Sara uit groep 8 onze school vertegenwoordigen bij de 

vervolgronde.  

Sara, van harte gefeliciteerd namens alle leerlingen en leerkrachten, wij wensen jou veel 

succes toe in de volgende ronde(s). 

 

Sara: Het leek mij een leuke uitdaging om mee te doen met de 

voorleeswedstrijd. Het maakte me niet uit of ik zou winnen. Ook 

omdat iedereen goed was. Ik las een stukje voor uit Ava en het 

gesponnen poezenweb van Marieke Poelman. Dat vind ik een heel 

leuk boek. 

Ik was best zenuwachtig tijdens het voorlezen, maar het ging wel 

goed. Ik was als laatste aan de beurt. Na een korte pauze kwamen 

meester Menno, meester Frank en juf Ilona terug. Zij noemden de 

top drie. Na tromgeroffel werd ik als winnaar genoemd. Ik was 

heel blij en heb zin in de volgende ronde.' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stukje over de BSO. 
We waren bezig met het voorbereiden van de Kerstvakantie. Helaas 

pakt het een beetje anders uit en gaan we over op alleen noodopvang. 

Voor volgende week hadden we een workshop staan om kerststukje te 

maken. Jammer, maar we krijgen deze vast nog te goed in de vorm 

van een bloemstukje te maken.  

Ook voor de Kerstvakantie hadden we leuke activiteiten, voor de 

kinderen, die gebruik maken van de noodopvang zullen we het 

activiteitenprogramma gedeeltelijk aanpassen. We willen wel sokken 

versieren in kerststijl en daarmee rocken op sokken. Zou u bij 

aanwezigheid van uw kind(eren) oude sokken mee willen geven? 

Er staan veel winteractiviteiten op ons programma, dus hopelijk 

kunnen we deze oppakken na de Kerstvakantie.  

Verder gaat Jacqueline Gokeler van haar welverdiende 

zwangerschapsverlof genieten. We wensen haar dan ook veel succes 

met de laatste loodjes en voorbereidingen van de bevalling.  

 

Voor alle kinderen en ouders, die wij de komende tijd niet meer zien, 

wensen wij iedereen een fijne 

vakantie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten en tot ziens in 2022,  

BSO-medewerksters. 

 



  

  

  

 



 

 



 

 

 



  

  

  

 



  

  

  

  

  



   

 

  
 

 


