
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Week 11 en 12 (14 t/m 25 maart): Bijzondere ontmoetingen  
Inhoud: Over de waarde van de ontmoeting tussen mensen. En wat een 
ontmoeting een bijzondere betekenis kan geven. 
Bijbel: Jezus ontmoet Zacheüs, Matteüs, een verwarde man, Jaïrus en 
Nikodemus (Lucas 5, 8 en 19; Matteüs 9; Johannes 3). 
 

 
Fijn om iedereen weer op school terug te zien!! Na de vakantie 
verdwenen alle versoepelingen én wat is het fijn om alle ouders weer op het 
plein te kunnen begroeten! Ook mooi is het om ouders in de school te zien 
zonder om de reden te hoeven vragen. Zo kunnen we echt weer samen 
MAS zijn! Helemaal MAS wordt het natuurlijk als we maandag de 14e onze 
actie voor Oekraïne gaan houden. Verderop in deze ZendMASter kunt u daar 
verdere informatie over lezen. 

 

Actie voor Oekraïne! Kijkend naar het journaal zien we de 
verdrietige situatie van vele mede-Europeanen uit de Oekraïne. 
Spontaan is het idee op school ontstaan om hier een actie voor te 

houden! De afgelopen week hebben de leerlingen geknutseld en gewerkt om aanstaande 
maandag kunstwerken en/of lekkere hapjes te kunnen verkopen. Alles zal zoveel mogelijk 
via een QR-code worden verkocht, ook online gaan we proberen te kunnen verkopen. De 
opbrengst gaan we overmaken op Giro 555! Verder informatie zult u ontvangen via Social 
Schools 
 

 

 

 

11-03 Iben  gr.7    17-03 Juline  gr.1/2C  
11-03 Teun  gr.1/2A   17-03 Osian  gr.1/2A 
12-03 Josephine gr.8    23-03 Stefanie gr.1/2A 
13-03 Tijn  gr.6B    24-03  Lex  gr.4 
14-03 Tijn  gr.4     
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14-03  Vergadering leerlingenraad 
 Actie voor Oekraïne!! 

MR vergadering 
15-03  Deadline aanmelden VO-scholen 
22-03  Streetwise 
23-03  Margedag groepen1/2 
24-03  Nieuwe ZendMASter komt uit!  
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Leerlingenraad, op 14 maart kunnen we als leerlingenraad weer vergaderen. Op de agenda 
staan onder andere het schoolplein, de schooltijden en natuurlijk de actie voor de Oekraïne. 
 
 
Schooltijden: We hebben het al eerder benoemd, één van de schooldoelen dit jaar is het 
kiezen van onze schooltijden voor de komende jaren. In overleg met de MR zijn we 
begonnen met het vormen van de mening van het team, hier hebben we tijdens de 
vergadering over gesproken en we hebben contact gehad met collega scholen die met 
verschillende schooltijden werken. Op dit moment valt de keuze, nu het traditionele rooster 
niet meer haalbaar blijkt te zijn, op het huidige rooster óf het gelijke dagenmodel. Zeer 

binnenkort zullen wij u verder informeren over de komende peiling. 
 
 

 

Beste ouders/opa's en oma's/verzorgers, 

 

Aankomende maandag (14 maart) organiseert de Menso Altingschool een 

inzamelingsactie voor de mensen uit Oekraïne. 

We nodigen alle ouders, familie en vrienden uit: 

aankomende maandag (14 maart) 

om 14:30 op het plein… 
 langs te komen én iets moois te kopen voor het goede doel. 

 

De groepen zijn al druk bezig met het maken van de mooiste knutsels die we 

zullen verkopen voor minimaal 1 euro per stuk. Elke klas doet mee! 

Er kan gedoneerd worden via contant geld en Tikkie. We vragen u om gepast te 

betalen, er zal geen wisselgeld zijn. 

Daarnaast is het ook mogelijk om via Tikkie te betalen. Er zullen QR-codes 

hangen, waarna u zelf een bedrag kan invoeren om te geven. 

Hiernaast zal er ook de mogelijkheid zijn om wat lekkers te kopen. 

Wij hopen op zoveel mogelijk animo, dus nodig je familie en vrienden uit en 

hopelijk tot maandag!  
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 



 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 


