
  
 

 

 

 

 

Samen   veilig   talent   ontwikkelen   met   plezier! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Week 47 t/m 49: Aanpassen 

Inhoud: Wel of niet aanpassen, vrij of gedwongen; aanpassen aan 
de groep of jezelf blijven; blijven bij je eigen identiteit.  
Bijbel: Ruth (Ruth). 

Week 50 en 51: 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). 

 

 
Sint & Kerst  
Zoals u in de vorige Zendmaster al heeft kunnen lezen zal Sinterklaas 

en Kerst anders gevierd worden i.v.m. de coronamaatregelen. Op de 
volgende pagina kunt u hier meer over lezen.   
 

 
 

   
  
  
26-11 Maes  gr.3     04-12 Niek  gr.1/2B 
29-11 Sara  gr.7     06-12 Hedwig gr.3 
30-11 Levi  gr.1/2A    07-12 Veerle  gr.4 
30-11 Jinne  gr.3     07-12 Marie  gr.1/2C 
01-12 Finlay  gr.5A     09-12 Wiep  gr.6 
03-12 Thijs  gr.8     09-12 Sophie  gr.6 
04-12 Frederik gr.7     09-12 Wytske  gr.6 
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Andere schooltijden 

Deze week heeft u een brief ontvangen met daarin de informatie over 
veranderde schooltijden op de MAS. In de brief staat nogmaals gemotiveerd 

waarom we veranderen van schooltijd en wanneer. 
 
 

Denkt u aan de MR-verkiezing? Tot 01-12-2020 kun u uw stem 
uitbrengen! 

 
 

         
 
Sinterklaas surpriseshow  

In de groepen 5 t/m 8 worden voor het 
sinterklaasfeest in de groep surprises 

gemaakt en tentoongesteld in het speellokaal. 
Normaal kunt u deze komen bewonderen 
tijdens de koffieochtend op woensdag 2 

december of voor/na schooltijd. Zoals u allen 
weet is dat dit jaar niet mogelijk. Wel zullen 

er foto’s van de mooie surprises geplaats 
worden in ons fotoalbum. Alle kinderen 
kunnen natuurlijk wel gewoon een kijkje nemen! 

 
Sinterklaasfeest op de MAS 

Het is bijna zo ver; Sinterklaas komt 4 december bij ons op bezoek. Het zal door corona 
anders verlopen dan voorgaande jaren. Helaas kunnen de ouders niet bij de aankomst zijn 
en ook niet in de klassen kijken. Maar we maken er een groot feest van! Hieronder 
belangrijke punten voor deze dag: 

• We verwachten de kinderen om 8.20u (zonder ouders) op het schoolplein. Elke klas 
heeft een eigen vak waar ze in komen te staan. De leerkracht van de groep staat ook 
in dit vak. Voor de kleuters loopt dit een beetje anders: zij kunnen via de hoofdingang 
naar binnen en lopen dan gezamenlijk met de leerkrachten naar het plein.   

• De kinderen krijgen een glaasje ranja op school. Zij nemen op deze dag hun fruittas 
mee naar school met iets te drinken en te eten.   

• Omdat de ouders dit jaar niet bij de aankomst van Sinterklaas kunnen zijn, komt daar 
een filmpje van in het fotoalbum op de site. Ook komen hier foto’s van de dag zelf in 
te staan. Indien u de inlogcode van het fotoalbum niet weet, kunt u de inlogcode bij 
de desbetreffende leerkracht opvragen.  

• Groep 5 t/m 8 zal op deze dag de surprises uitpakken.   
• De kinderen mogen deze dag verkleed komen als Sint of Piet.  

 

 
 
 



 

Kerst  
Zondag 29 november is de eerste adventszondag. Vanaf dan zullen we aftellen 

naar kerst. In elke klas zullen de adventskaarsen weer gaan branden en gaan we 
toewerken naar onze kerstviering op donderdag 17 december. Helaas zullen we 
de viering dit jaar alleen met de kinderen houden. Dit zal gebeuren op 

donderdagmiddag onder schooltijd. Over de precieze invulling van de viering 
kunt u de volgde keer lezen in de Zendmaster.  

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

 
Een minibieb met twee verdiepingen 

Velen zullen hem al hebben zien staan bij het groene 
hek: onze nieuwe MAS Minibieb! Tijdens de 
Kinderboekenweek hadden we al twee tijdelijke 

exemplaren buiten staan, maar nu is het officieel: We 
hebben een permanente minibieb! Eentje met twee 

verdiepingen zelfs. Het bovenste kastje is voor de grote-
mensen-boeken en het onderste voor de kinderboeken. 

Zie je iets leuks staan in het kastje? Dan mag je het 
gerust meenemen. En heb je thuis een paar boeken over 
die je toch niet meer leest? Dan zijn anderen daar 

misschien heel blij mee. Veel leesplezier! 
 

Corona-update 
Helaas is ook rondom onze school het coronavirus nog steeds actief. We 
begrijpen de vragen die dit oproept bij ouders en kinderen goed. 

Wij als MAS doen, met als richtlijn het protocol van CKC Drenthe en adviezen van 
de PO-raad, er alles aan om de richtlijnen van de GGD te volgen. De GGD is 

hierin leidend en kundig ook als het gaat om bijvoorbeeld een eventueel bron- en 
contactonderzoek of informatieverstrekking aan ouders. Wanneer u dus niets van 
ons hoort mag u erop vertrouwen dat er geen actie hoeft te worden 

ondernomen.  
 

 
Voorleeskampioen MAS 2020/2021 bekend! 
Op dinsdag 24 november is de ‘voorleeskampioen’ van de 

MAS bekend geworden, namelijk Carmen Bouma! 
Er werd gelet op o.a. leestempo, intonatie, volume en 

originaliteit van het gekozen stuk uit een boek (Superjuffie 
en het Apencircus). Als winnaar van de MAS 
zal Carmen uit groep 8 onze school vertegenwoordigen bij 

de vervolgronde. Carmen, van harte gefeliciteerd namens 
alle leerlingen en leerkrachten, wij wensen jou veel succes 

toe in de volgende ronde(s).  
 
 
  

 
 

 



 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 


