
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Week 44 t/m 46 (1 november t/m 21 november): Krijgen 
Inhoud: Over krijgen en pakken, ontvangen en nemen. Over alles eruit halen 
wat erin zit en krijgen wat het leven je toebedeelt.  
 
 

 
Nog geen extra versoepelingen rondom school: In verband met in de persconferentie 
geschetste huidige corona situatie, is ons als school gevraagd op dit moment geen 
versoepelingen door te voeren rondom school. Gelukkig ook nog geen extra maatregelen. Op 
dit moment blijft alles nog even zoals het nu is.  
 

05-11 Flynn  gr.1/2A    11-11 Jodi  gr.1/2C 
05-11 Isis  gr.4     11-11 Klaas-Jan gr.6A  
06-11 Sander  gr.8     14-11 Bas  gr.1/2A 
09-11 Rick  gr.4     15-11 Josse  gr.4 
10-11 Jesse  gr.7     16-11 Norah  gr.1/2B 
10-11 Anna  gr.8     18-11 Fleur  gr.1/2A 
10-11 Femke  gr.8     18-11 Lisa  gr.7 
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05-11:  De Muziekfabriek gr. 6b 
08/11-12/11  Week van de mediawijsheid 
08/11 - 9/11 Scholenmarkt Euroborg 
09/11 Voorstelling Hunebedbouwers 

gr.3 en 4 

09/11  Geboortedag Menso Alting! 
09/11   Vergadering Klankbordgroep  
10/11  De Muziekfabriek gr. 5 
11/11  Sint Maarten 
12/11  De Muziekfabriek gr. 6b 
12/11  Margedag groepen  ½ 
17/11  De Muziekfabriek gr. 6a 
18/11  Doe middag Harens Lyceum 
18/11  ZendMASter   

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_uMSNkqfgAhWvxIUKHcMjAxgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.notenbalk-zwijndrecht.nl/ag-26470-7-112503/agenda/hugo_jarig.html&psig=AOvVaw0THltIlM0ME6VaeJncI-0x&ust=1549543635613321


 
Groep 6a op ROEG (RTV Drenthe): Woensdag 3 november was het druk in groep 6a! In 

verband met de actie “Tegel er uit, plantje er in” hadden 
de kinderen één steen uit de eigen tuin gehaald en deze 
mee naar school genomen. Samen met Wethouder 
Hanneke Wiersma en beleidsadviseur klimaatadaptie van 
de gemeente Tynaarlo Carla Veldhuis. Hebben zij op het 
plein een nieuw insectenhotel gemaakt! RTV Drenthe en 
De Dorpsklanken waren aanwezig om hier verslag van te 

doen. In het regionieuws van woensdag is hiervan een verslag uitgezonden én het 
programma “Roeg” gaat hier zaterdag ook aandacht aan besteden. In de radio uitzending 
van Op Tjak is rond 8.10u juf Margreet hierover in de uitzending geweest!  
Link verslag RTV Drenthe: Tuintegels mee naar school voor een beestjeshotel - RTV Drenthe 
 

 
 
Luizen pluizen: Na de herfstvakantie hebben per groep weer een aantal ouders vrijwillig 
alle kinderen gecontroleerd op luizen. Wij zijn blij u te kunnen melden dat wij op dit moment 
geen luizen in de haren hebben gevonden! Maar het kan natuurlijk altijd een keer gebeuren. 
Blijft u ons helpen met het controleren van uw eigen kinderen? Alvast bedankt! 
 
Plein plannen: Door bekende oorzaken zijn de “plein plannen” lang in de kast blijven 
liggen, zo lang.... Dat het goed is om voor we beginnen hier eens even goed naar te kijken 
en over na te denken. Wij zijn op zoek naar ouders die hier ideeën over hebben of mogelijk 
vanuit hun beroep ervaring mee hebben en deze ook willen inzetten om samen mooie 
plannen van te maken. Wilt u meedenken graag mailen naar mensoalting@ckcdrenthe.nl. 
 
Geboortedag Menso Alting: 9 November is de geboortedag van onze naamgever Menso 
Alting! Dit jaar kunnen we helaas, in verband met de 1,5 meter regel, geen Lampionnenshow 
houden op “De dag van de MAS”. In de groepen gaan we hier natuurlijk wel aandacht aan 
besteden.  

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/175171/Tuintegels-mee-naar-school-voor-een-beestjeshotel
mailto:masactiviteiten@ckcdrenthe.nl?subject=Aanmelding%20verkeersbrigade


Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen de kinderen op school 
gratis drie porties groente en fruit per week. We doen namelijk mee aan 
EU-Schoolfruit!  
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten 
fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  
Elke week informeren we u via Social Schools over het fruit en de groenten 
die de kinderen aangeboden krijgen. We eten dit 
op woensdag, donderdag en vrijdag. Soms moeten 
de groenten en het fruit voorgesneden worden, 

daar vragen we dan uw hulp bij. Ook de oproep hiervoor ontvangt 
u via de Social Schools app. 
 
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen 
hoeveelheid groente en fruit per dag te halen en is een initiatief van 
de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het 
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt 
ondersteund door het Voedingscentrum. 
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor 
de school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. Wij hebben er nu al zin 
in!  
 
ICO-project Hunebedbouwers groep 3 en 4: Afgelopen dinsdag hebben de groepen 3 
en 4 de eerste les van het ICO-project hunebedbouwers gehad. Ze hebben geleerd wat 
hunebedden en hunebedbouwers zijn. De leerlingen hebben verschillende theaterspelletjes 
gedaan en we hebben een lied gezongen over hunebedbouwers. Volgende week dinsdag 
gaan wij samen naar Eelderwolde om een voorstelling te bekijken over de hunebedbouwers. 
Tijdens deze voorstelling gaan wij ook weer samen het lied zingen. De voorstelling duurt tot 
14:20 dus het kan zijn dat de groepen 3 en 4 iets later op school terug zijn. De laatste les is 
op vrijdag 26 november. Tijdens deze les gaan wij bezig met het ontwerpen en maken van 
een maquette over de hunebedbouwers.   

     
 
 

De Leeskring las 'Tikker' van Brenda Heijnis: De eerste Leeskring van dit jaar is weer 
een feit! Elf kinderen uit groep 7 en 8 lazen allemaal hetzelfde boek: 'Tikker', een 
aangrijpend en leerzaam boek over een jongen die een donorhart krijgt. Vandaag kwamen 
de elf leerlingen bij elkaar om samen met meester David te praten over het boek. Wat 
vonden ze er mooi aan? Waarom zou de schrijfster de hoofdpersonen zo neer hebben gezet? 
Wat kunnen we van dit verhaal leren? Ook deden ze een quiz, schreven ze een recensie en 
ontwierpen ze een nieuwe voorkant voor het boek. Binnenkort introduceert meester een 
nieuw literair jeugdboek in groep 7 en 8. Wie het leuk vindt kan zich daarna opgeven voor 
de volgende ronde. 



 

Bij ons op de BSO: We gaan de laatste 2 maanden van het jaar in en de feesten volgen 

elkaar op. Volgende week St. Maarten en daarna verwachten we Sint en zijn Pieten alweer in 

ons land.  

Nu zijn we nog gezellig met het herfstprogramma bezig. Wel merken we met buiten spelen 

en met het naar huis gaan, dat het echt heel vroeg donker wordt, zeker nu de klok een uur 

terug is gezet. 

Maar even een indruk met wat voor activiteiten we bezig zijn. Op de Mini-Mas maken we een 

herfst-krans. We plakken op een krans onze ingekleurde blaadjes, pompoenen, egels of met 

natuurlijk materiaal, zoals blaadjes, takjes en bloempjes.  

 

Op het leerplein in school, maken we mooie kunstwerken van natuurlijk en kosteloos 

materiaal. We weven hier in een zelfgemaakt frame. 

Buiten spelen we het chagrijnenspel. We hebben al spinnenwebben en bomen gemaakt op 

de Buiten-Mas.  

HERFST 

WAT EEN PRACHTIGE TIJD  

MET AL DIE GEKLEURDE DINGEN 

DIE VOOR DE VOETEN VALLEN  

OF JE ZELFS AAN KOMEN WAAIEN  
 

 

 

 

 

 



 
**ingezonden bericht** ingezonden bericht ** ingezonden bericht ** ingezonden bericht ** 
 

Bibliotheek Eelde tijdelijk gesloten 
Vanaf maandag 29 november sluit bibliotheek Eelde tijdelijk haar 
deuren voor publiek. Dit in verband met de verhuizing naar de 
oude Centrumschool. Vanaf dinsdag 21 december is iedereen weer van 
harte welkom in de bibliotheek op de nieuwe locatie aan Schoollaan 18 te Eelde. 
Inleveren 
Het inleveren van geleende materialen kan tot en met 16 december in de boekenbus van het 
huidige bibliotheekgebouw (het Punthoes). Vanaf 21 december kunnen materialen op de 
nieuwe locatie worden ingeleverd. 
Reserveringen ophalen 
In de periode dat de bibliotheek gesloten is, kunnen reserveringen niet worden opgehaald. 
Reserveringen die in deze periode bij de bibliotheek binnenkomen, kunnen vanaf 21 
december worden opgehaald op de nieuwe locatie. 
Feestelijke opening 
Een feestelijke opening zal plaatsvinden in januari. Meer informatie hierover volgt via de 
website en de facebookpagina (www.bibliotheekeelde.nl, 
www.facebook.com/BibliothekenTynaarlo). 
 

 

**ingezonden bericht** ingezonden bericht ** ingezonden bericht ** ingezonden bericht ** 

 Nooit meer een kleurplaat ?!  Op 20 november willen we een 

inspiratiemiddag houden voor (groot)ouders en kinder-en 

jeugdkerkleiding. Natuurlijk is er niets mis met een kleurplaat, 

maar er kan zo veel meer. Maar wat dan? En hoe pak je dat aan? 

Hoe kun je de wereld van de Bijbel en geloof en de wereld van 

kinderen bij elkaar brengen? Of je nu thuis, op school of in de 

kerk met kinderen en de Bijbel aan de slag wilt, je herkent vast deze vragen. Kom dus naar de 

inspiratiemiddag op 20 november in het Loughoes van 15.00-17.00 uur. 

 

Onlangs is het boek “ Nooit meer een kleurplaat – Raak geinspireerd door kindertheologie” 

verschenen (auteurs Maartien Hutter en Henk Kuindersma). Het boek gaat in op de 

achtergronden van kindertheologie, dit is een visie op opvoeden met de Bijbel en geloof. Ook 

wordt een duidelijke vertaalslag van de theorie naar de praktijk beschreven, aan de hand van 

een groot aantal inspirerende praktijkvoorbeelden. 

Op 20 november willen we aan de hand van dit boek een inspiratiemiddag houden voor 

iedereen die betrokken is bij de geloofsopvoeding van kinderen, of je dit nu doet als 

(groot)ouder, docent of als kinder-of jeugdkerkleiding. Samen leren we de achtergronden van 

kindertheologie, en gaan vooral aan de slag met de praktijkvoorbeelden. 

Meer weten? Kijk dan alvast naar de webinar die gegeven is rondom dit boek via deze link:  

https://www.youtube.com/watch?v=yenGrw-24j0 

 

Kom je ook? Geef je dan op bij José Groenboom. De inloop is vanaf 14.45 uur met 

koffie/thee, zodat we om 15.00 uur direct kunnen beginnen. Toegang is mogelijk met de 

Corona check app. We sluiten af met een hapje en drankje. 

 

Tot dan! 

José Groenboom (josenieuwenhuijzen@yahoo.com) en ds. Kaj van der Plas 

http://www.bibliotheekeelde.nl/
http://www.facebook.com/BibliothekenTynaarlo
https://www.youtube.com/watch?v=yenGrw-24j0
mailto:josenieuwenhuijzen@yahoo.com


 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 


