
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Week 42/43 (4 oktober t/m 31 oktober): Slim 
Inhoud: Over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms meer 
nodig is dan alleen gezond verstand als het om levensvragen gaat. 
Week 44 (1 november t/m 7 november: Krijgen 
Inhoud: Over krijgen en pakken, ontvangen en nemen. Over alles eruit halen 
wat erin zit en krijgen wat het leven je toebedeelt.  
 

 

Leerlingenraad: De nieuwe leerlingenraad is bijeen geweest en heeft veel plannen voor 
het komende jaar! Bovenaan de ZendMASter ziet u de 5 leerlingen van de leerlingenraad 
2021-2022. Tijdens de eerste vergadering hebben we het onder andere gehad over 
versoepelingen van de maatregelen, het pleinvoetbalveld, het speelveldje en een ideeënbus 
voor ouders. Samen met Merlijn (gr.5), Emilie (gr.6a), Amélie (gr.6b), Lisa (gr.7) en Sara 
(gr.8) gaan we er een goed vergaderjaar van maken! 

15-10 Lieke  gr.1/2B    21-10 Emilie  gr.1/2C 
16-10 Lise  gr.6A     23-10 Teun  gr.6B  
17-10 Enea  gr.4     26-10 Zachary gr.8 
18-10 Fem  gr.5     26-10 David  gr.8 
18-10 Alex  gr.6A     30-10 Bastiaan gr.1/2C 
21-10 Rosaline gr.8     31-10 Mathijs  gr.3 
21-10 Tim  gr.3     03-11 Josette  gr.8 
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13-10:   Afsluiting Kinderboekenweek 
15-10:   Speelgoedochtend kleuters 
18/10-24/10:  Herfstvakantie 
26-10:   Margedag groepen 1/2 
29-10:  Fietscontrole gr. 4-8 
31-10:   Start Wintertijd! 
02-11:  De Hunebedbouwers gr.3-4 
03-11:  De Muziekfabriek gr.5 
04-11:  De Muziekfabriek gr.6a 
04-11:   ZendMASter 5 
05-11:  De Muziekfabriek gr.6b 
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Weer samen naar school:  Wat is het fijn om na een jaar met veel maatregelen nu weer 
te ontdekken dat er meer mogelijk is! Tijdens het Bosuitje, een vossenjacht met als thema 
“beroepen, worden wat je wil” konden we eindelijk weer samen MAS zijn. 
Alle leerlingen zaten in groepjes van groep 1-8 én heel veel ouders hebben geholpen door 
hun beroep te laten zien in het bos. Beste opa’s, vaders en moeders bedankt voor de hulp! 

Tenslotte ook dank aan groente en fruit specialist Kemkers, voor de gezonde 
fruithap na het Bosuitje. Zo hebben we eindelijk weer echt samen een 
gezellig feest kunnen vieren. 

Aan het plan om ook ouders weer meer in de school te ontvangen wordt hard gewerkt.  
Omdat we dit in één keer zo goed mogelijk willen doen heeft dit nog wat voeten in de aarde. 
Wij hopen u zo spoedig mogelijk hierover te kunnen berichten.  
 

Sport Tynaarlo: De buurtsportcoaches organiseren ook in deze herfstvakantie weer leuke 
sport- en cultuuractiviteiten in de gemeente. Voor het klimmen dien je je op te geven via 
www.tynaarlo.nl/sportpret. Dit is niet nodig voor de sportinstuiven. 
Daarnaast is er weer een mooi aanbod voor de kinderen na de vakantie vanuit verenigingen 
en cultuuraanbieders. Een leuke manier om kennis te maken met deze specifieke cursussen! 
Volg Sport Tynaarlo op Sport Tynaarlo en Instagram: sporttynaarlo voor nog meer leuke tips 
en weetjes! 
 

Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van Worden wat je wil waarbij 
kinderen alle beroepen kunnen worden die ze willen en alvast kunnen dromen 
over later. We maken er een gezellige tijd van op de pov!  
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FIETSCONTROLE      
 
 
Je merkt het al, het wordt ’s avonds weer vroeger donker. Belangrijk dat kinderen zich laten 
zien in het verkeer! Als ze ‘s ochtends naar school gaan, maar ook wanneer ze aan het eind 
van de middag terug komen van een vriendje of het sportveld.  
  
We willen met de actie 'Zichtbaarheid' van de VVN aandacht te besteden aan een 
veilige fiets en stimuleren dat fietsers beschikken over o.a. werkende 
fietsverlichting!  
 
 

      neem je fiets mee naar school       
  
Wanneer: vrijdag 29 oktober 
Voor wie: groepen 4 tot en met 8  
Door wie: de verkeerscommissie 

 

 
Kinderboekenweek en bosuitje; De afgelopen twee weken hebben we volop aandacht 
besteed aan de Kinderboekenweek.  
Een onderdeel daarvan was onder andere het bosuitje. Dat was een groot succes mede 
doordat zoveel ouders en andere familieleden zich in het bos hadden opgesteld en op 
verrassende wijze een beroep uitbeelden. De kinderen hebben er veel van opgestoken en 
van genoten. Wat fijn dat we dit weer met elkaar mochten doen! Complimenten ook voor 
alle kinderen die op elkaar in het bos letten en ervoor zorgden dat alles goed verliep. De 
ouderraad voorzag iedereen van heerlijk vers fruit en wat te drinken na afloop. Met elkaar 
kijken we terug op een heel geslaagde ochtend mede ook namens de inzet van jullie als 
ouders!  
In de groepen hebben we de Kinderboekenweek verder ieder op eigen wijze invulling 
gegeven. Hierbij stond vooral het lezen centraal. Een aantal dingen hebben we gezamenlijk 
gedaan waaronder de opening van de Kinderboekenweek en het 
voorleesmoment door de hele school. Elke dag was er een moment waarop 
elke groep met dezelfde opdracht aan de slag ging. In de school zelf konden 
we zien en horen dat het thema van de KBW “worden wat je wilt” volop leeft.   
Als afsluiting hebben we deze keer spellen gedaan waarbij kinderen vragen 
moesten beantwoorden die te maken hadden met de Kinderboekenweek. Dit 
deden we in een soort wedstrijdvorm rond de school. De onderbouw deed een 
memoryspel waarbij ze elkaar moesten opzoeken.  
Verderop kunt u door de foto’s met ons nog even nagenieten!  
 
Geen Squid Game op de MAS! 
Het is de afgelopen week uitgebreid in de media geweest, de nieuwe Netflix serie Squid 
Game. Omdat dit een serie voor 16 jaar en ouder is, hebben wij er voor gekozen dat we 
deze niet op school gaan naspelen op het schoolplein! 
 

 
 
 
 

 



 
BSO; Hoera het is herfst!  

 
Lekker uitwaaien op het plein, achter de vallende blaadjes 
aanrennen, in de (modder) plassen stampen en als het echt té 
hard regent even schuilen in de BSO.  
Met het aankomende herfst-thema is er voor jong en oud, 
zowel binnen als buiten, iets leuks te doen. Zo zijn we al 
begonnen met pompoenen uit te hollen om de groepen te 
versieren. Met allerlei herfst- knutsels maken we het binnen 
lekker gezellig, maar we gaan zeker ook buiten actief bezig! 
Fijne herfstvakantie!  
 
 

                  
 

 
Oproep: We gebruiken op school regelmatig 
kosteloos materiaal bij het knutselen en de bakken 
met de voorraad begint aardig leeg te raken. Dus 
heeft u thuis nog bijv.: eierdoosjes, melk/drink- 
pakken, yoghurt bakjes, lege pakken (hagelslag, liga 
koeken, nasi, thee, etc.), boterkuipjes, etc. 
Dan zouden wij het fijn vinden als u wat mee zou 
willen geven aan uw kind(-eren). Wel graag schoon inleveren. Alvast bedankt! 
 
  
 
 



 
Schoolfoto: Vandaag zijn de inlogkaartjes van de schoolfoto's meegegeven 
aan uw kind(eren). Bestel binnen 10 dagen en ontvang de groepsfoto gratis. 
Let op dat u met alle inlogkaartjes tegelijk inlogt om uw bestelling af te 
ronden. Op deze manier hoeft u maar eenmaal verzendkosten af te rekenen! 
 
 
 
Bezoek Rijksmuseum: Dinsdag 5 oktober zijn wij met groep 7 en 8 naar het Rijksmuseum 
geweest!  We gingen met de bus heen en terug en mochten snoep meenemen. Op de 
heenreis kozen we weer een ander maatje dan op de terugreis.  
Wij hadden een programma waarbij we eerst het museum ingingen en daarna een eigen 
kaart gingen maken. Hier maakten we zelf inkt, waarna we met kroontjespennen symbolen 
en namen gingen schrijven. We hebben veel getekend en we hebben stukjes van schilderijen 
nagetekend.   
We hebben veel geleerd en het was heel erg gezellig!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 


