
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Week 4 (24 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). 

 
Week 5 (31 januari t/m 4 februari): Bewonderen  
Inhoud: Over wat bewondering oproept en ons vermogen tot verwondering. Over wat 
bewondering van mensen kan betekenen. Over het wonder van het kleine en kwetsbare. 
Bijbel: De storm op het meer; het delen van vijf broden en twee vissen; het geloof van de 
Romeinse officier; het toekeren van de andere wang; de vraag aan de rijke jongeling; het 
kleine mosterdzaadje (Lucas 6, 9 en 17. Matteüs 8, 14 en 19). 
 
 
Rapporten inleveren: Heeft uw kind zijn/haar rapport al ingeleverd?  
Zo niet, wilt u deze zo spoedig mogelijk meegeven, zodat de nieuwe 
rapporten klaar gemaakt kunnen worden. 
 
 
 
 
 

21-01 Rogier  gr.5    29-01 Hugo  gr.1/2A  
23-01 Anne  gr.4    29-01 Ella  gr.1/2B 
25-01 Martijn  gr.4    29-01 Teun  gr.5 
       29-01 Tomas  gr.6B 

29-01 Maarten gr.7  
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24/01-28/01 Week van de poëzie 
31/01  Intro Dr. Kinderjury gr.7 
01/02  Margedag groep 1-8  
04/02  Einde toetsweken 
03/02   ZendMASter 10 
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Invalproblematiek: De weken na de Kerstvakantie hadden wij helaas drie collega’s ziek.  
De zieke PM-er kon gelukkig opgevangen worden door de collega PM-ers.  
In groep 1/2c is het gelukkig opgelost door juf Christien, juf Leonie (die beide extra gewerkt 
hebben), Juf Jenneke én op de dinsdagen een invaller (!!!).  
Groep 4 kon opgelost worden door meester Bjorn en juf Rebekka, deze laatste mede dankzij 
CKC De Holtenhoek waar zij op woensdag ingeroosterd stond.  
 
Het wordt regelmatig in de media benoemd dat er geen invallers in het onderwijs te krijgen 
zijn. Dit probleem herkennen wij op de MAS helemaal. Op het moment dat een collega niet 
kan werken, is er zowel op het gebied van Pedagogisch medewerkers als leerkrachten zo 
goed als geen invallers te krijgen.  
 
Gelukkig heeft u hier tot nu toe nog bijna niets van gemerk.t in de zin van dat een groep 
thuis moest blijven. Dit is echter geen garantie voor de toekomst, zoals u zult begrijpen. 
Dankzij de inzet van duo-partners die extra werken, het overnemen van BSO diensten, 
stagiaires én leerkrachten die in plaats van groepjes begeleiding voor een groep hebben 
gestaan.. Hebben wij tot nu toe alle groepen op de MAS kunnen houden!  
 
Wij doen ons uiterste best dit zo te houden, maar er kan een moment komen dat 
het echt niet lukt en de kinderen helaas thuis moeten blijven. 

 
 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Zoals u weet is de Menso Altingschool sinds een aantal jaren een kindcentrum. Dit omdat wij 

niet meer alleen onderwijs, maar ook opvang aanbieden. 

Kinderen kunnen bij ons naar de BSO en daarnaast verzorgen wij Peuteropvang (2-4 jaar). 

Wij zijn nieuwsgierig of wij ook de stap kunnen zetten naar een Kinderdagverblijf (0-4jaar) 

en vragen daarom om uw input.  

Via onderstaande link kunt u een peiling invullen, zodat wij kunnen inschatten hoeveel 

interesse er is voor een KDV op de Menso Altingschool. Uiteraard heeft dit alleen 

toegevoegde waarde als u kinderen in de betreffende leeftijdsgroep (0-4 jaar) heeft, 

of in het komende jaar een kindje verwacht. 

Wij kijken uit naar uw deelname! Alvast hartelijk bedankt,   

Menno Luiks en Judith Jonkers 

 

N.B. Kent u mensen buiten ons kindcentrum die wellicht interesse hebben in een KDV op de 

Menso Altingschool? Dan mogen zij altijd contact met ons opnemen via 

mensoaltings@ckcdrenthe.nl of 050-3093854  

 

Link: https://nl.surveymonkey.com/r/VWD5V5N 
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De oudercommissie kinderopvang: 

(niet te verwarren met de ouderraad en de medezeggenschapsraad😉) 

 
Wie zijn wij: 
Ûlkje Meinderts (Peutergroep)  
Judith van den Berghe-Springer (BSO) 
Liesbeth Leegstra (Peutergroep) 
Rianne Slager (BSO) 
Vera Leseman-Doorn (BSO) 
Rianne Ester-Doorn (Peutergroep) 
  
Wat doen wij:  
Wij behartigen de belangen van ouders en kinderen, die gebruik maken van de 
peuteropvang en de BSO op ons kindcentrum.  
Wij hebben inspraak als het gaat om opvangzaken en kunnen daarnaast (on)gevraagd 
advies geven namens de ouders.  
We komen 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar. Bij de vergaderingen schuift Menno aan maar ook 
worden de pedagogisch medewerkers uitgenodigd als dit nodig is. Zij informeren ons over 
zaken die (gaan) spelen en die invloed hebben op de opvang van de kinderen en wij geven 
advies en denken mee. 
Tevens nemen wij zitting in de centrale ouderraad, waar wij grotere thema’s op het gebied 
van kinderopvang en onderwerpen met betrekking tot de organisatie van CKC Drenthe 
bespreken. 
Iedere ouder is welkom om bij onze vergaderingen aan te schuiven. Schiet ons aan bij 
school of neem contact met ons op via: OCmensoalting@ckcdrenthe.nl  
 
 

Margedagen: Er was even onduidelijkheid ontstaan over de margedagen van dit schooljaar, 
vandaar hierbij alle data die ook in Social Schools terug te vinden zijn.  
 
Margedagen groep 1-8  

1. Dinsdag  01/02/2022  

2. Donderdag  03/03/2022  

3. Vrijdag  20/05/2022  

4. Dinsdag  07/06/2022   

5. Vrijdag    15/07/2022 middag  

            voor zomervakantie 

Margedagen groepen 1/2 
donderdag 10/02/2022 
woensdag 23/03/2022 
dinsdag 05/04/2022 
donderdag 23/06/2022 
maandag 11/07/2022 

 
 
Verkeersveiligheid rondom de MAS: Samen met onze buren uit de straat hebben wij 
maandag 17 januari overleg gehad met Wethouder Wiersma en Verkeersambtenaar Kolker. 
Onderwerp van het gesprek was de verkeersveiligheid rondom de MAS rond schooltijden, 
máár ook buiten de schooltijden. WIJ hebben onze zorgen aangegeven en voorstellen 
gedaan voor veiligere straten rondom onze school. Op dit moment hebben wij nog geen 
concrete toezeggingen gekregen van de betreffende mensen van de gemeente. Wel zijn de 
eerste lijnen gelegd voor het vervolg richting gemeente. Concreter zijn wij samen met de 
buurt en ouders van school aan het nadenken over mogelijkheden om de verkeerssituatie te 
verbeteren én onder de aandacht van de gemeente tehouden! 
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Stukje over de peuteropvang: 

 
Ons nieuwe thema Hatsjoe is deze week begonnen. Ach die arme Puk, hij wordt tijdens de 
ochtend steeds zieker. Eerst doet Puk mee in de kring en de kinderen mogen bij Puk de 
lichaamsdelen aanwijzen en benoemen. Armen, handen, voeten, benen, hoofd. Ook zingen 
we het liedje “Dit zijn mijn wangetjes”, maar dan begint Puk te niezen. 
Puk wordt in bed gelegd en de kinderen mogen hem verzorgen. Dit kunnen ze al erg goed, 
Puk krijgt pleisters en verbandjes van de kinderen. Maar dan krijgt Puk ook nog rode vlekjes 
en wordt hij alsmaar zieker. De dokter wordt gebeld en komt bij Puk kijken. Even koorts 
meten met de thermometer en er wordt ook naar zijn hart en longen geluisterd. Puk krijgt 
een prik van de dokter, een hoestdrankje en pilletjes. Dan lekker warm onder de dekens, 
dan wordt hij vast snel weer beter.  



Saskia gaat vanaf volgende week de maan- en woensdagen werken ter vervanging van 
Jacqueline. 
 
Groetjes van de POV-medewerkers.  



 

 

 

 
 

   


