
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Week 19 t/m 21 (10 mei t/m 28 mei): Vasthouden 
Inhoud: Een mooie of belangrijke gebeurtenis onthouden. Een persoon 
vasthouden. In een verhaal, in een feest, in rituelen of in gedrag. 
Bijbel: Hemelvaart (Handelingen 1); Pinksteren, je leven veranderen, je laten 
dopen, alles samen delen (Handelingen 2). 

Week 22 t/m 24 (31 mei t/m 18 juni): Communiceren  
Inhoud: Preken, mededelen, discussiëren, overtuigen, verdedigen, aanvallen. Een boodschap 
die aankomt. 
Bijbel: Stefanus vertelt over Jezus, Abraham, Jozef, Mozes en David; De dood van Stefanus 
(Handelingen 6 en 7); Saulus vervolgt de christenen (Handelingen 8, 1); Saulus hoort een 
stem op weg naar Damascus; Saulus bij Ananias; Saulus moet vluchten (Handelingen 9).   
 

Aanpassingen én nog geldende Coronamaatregelen: ook in deze tijden van 
versoepelingen blijven wij ons als Menso Altingschool houden aan de richtlijnen van CKC 
Drenthe. Deze baseert de richtlijnen weer op de Primair onderwijsraad die de opdrachten 
van de regering krijgt.  
Dit wil voor ons als school dus zeggen dat wij met betrekking tot coronamaatregelen niet 
altijd de vrije keuze hebben die wij doorgaans wel gewend zijn. CKC Drenthe, houdt 
natuurlijk in de gaten wanneer én hoe er versoepeld kan worden! 
  

22-05 Merijn  gr.6    31-05 Just  gr.7 
23-05 Noor  gr.3    31-05 Stijn      gr.3 
24-05 Nick  gr.5B    31-05 Tristan  gr.6 
26-05 Tigo  gr.3    31-05 Marc   gr.7 
27-05 Ties  gr.3    01-06 Kee  gr.3 
27-05 Carmen gr.5B    01-06 Fajah  gr.4 
28-05 Thom  gr.4    02-06 Vera  gr.1/2A 
30-05 Kara  gr.1/2A   03-06 Lieuwe  gr.1/2B 
30-05 Amélie  gr.3    03-06 Maya  gr.3 
30-05 Emilie  gr.5 
 

17 mei t/m 4 juni Toetsweken 
21 mei Margedag groepen 1-8 
21-24 mei Pinksterweekend  
28 mei NL Doet! 
2 juni Margedag groepen 1-8 
3 juni ZendMASter 17 
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NL-Doet coronaproof: De NL-Doet actie gaat officieel door op de door de 
organisatie vastgestelde alternatieve datum. Op vrijdagmiddag 28 mei houden wij 
deze actie met klussen buiten de school. Als u wilt helpen héél graag! U kunt zich 
opgeven via masactiviteiten@ckcdrenthe.nl! 
 
Oudercommissie zoekt; BSO-ouder voor de commissie!  
De Peuteropvang en BSO heeft vanaf nu een eigen Oudercommissie! Deze 
commissie, is qua status vergelijkbaar met de Medezeggenschapsraad voor 
het onderwijs. Minimaal vier keer per jaar zal deze commissie bijeenkomen. 
Voor deze nieuw op te starten groep zoeken wij nog één of twee ouders die 
kinderen op de BSO hebben. Als u het leuk lijkt om mee te denken meldt u zich dan aan via 
oc.mensoalting@ckcdrenthe.nl! 
 
Alternatieve sportdag: Vanuit CKC is de regel gesteld dat de sportdag zoals wij die 
normaal houden helaas niet door mag gaan. Wij zijn echter wel met een 
commissie aan het kijken wat er wél mogelijk is. Achter de schermen kan ik u 
vertellen wordt er door de OR, Sportleerkrachten en de rest van het team 
hard gewerkt aan een alternatief plan! Zo gauw hier meer duidelijk over is 
laten wij het u natuurlijk weten! 
 
De schoolreis en het schoolkamp zijn op dit moment ook onderwerp van gesprek. De 
kans is zeer aanwezig dat deze in verband met de voorschriften van de overheid door 
CKC voor dit schooljaar worden afgelast. Wij zijn op dit moment aan het kijken naar de 
mogelijkheid van een alternatief. Op de komende margedag gaan wij op zoek naar wat (en 
of er) binnen alle maatregelen wél mogelijk is.    
  
Wenmomenten van groep 2 naar groep 3: De jaarlijkse wenmomenten van de groepen 
2 naar groep 3 komen door de maatregelen op dit moment ook helaas nog even niet van de 
grond, omdat wij onze groepen niet mogen mixen. Wij hopen natuurlijk dat wij binnenkort 
hier wel op een manier vorm aan kunnen geven.  
 

De schooltuin! We zijn heel blij dat onze schooltuin weer in gebruik is 

genomen.. wel op een andere plaats      ! 

De schooltuin bevond zich op de plek waar de fietsen nu door de groepen 5-
8 worden geparkeerd. Naast de BSO-BuitenMAS hebben wij echter een 
mooie tuin gemaakt waar groep 6 weer kan tuinieren samen met de BSO-
kinderen. In de tuincommissie zitten Magdaleen, Yvonne Mirck, Lena, 
Jenneke en Christien, dus als u tips heeft laat het hun gerust weten. Zo gauw de eerste 
producten klaar zijn laten wij u dit natuurlijk weten! 
 
Groep 5 op de fiets naar gym: Vanaf volgende week gaan de groepen 5 op 
de donderdag op de fiets naar gym. De kinderen kunnen dan alvast wennen 
hoe het is om op de fiets naar gym te gaan.   
 
 
Rapporten inleveren: Vrijdag 18 juni gaat het tweede rapport mee. Mocht u het rapport 
nog in huis hebben, wilt u deze dan weer meegeven aan uw kind(-eren). Alvast bedankt!  
  
 
Alternatieve Avond4daagse: Wij zijn heel trots u te kunnen melden dat alle kinderen 
vandaag een medaille hebben verdiend tijdens onze alternatieve wandelvierdaagse!! 
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POV (PeuterOpVang): 
De dagen worden weer langer, de 
vogeltjes fluiten al vroeg in de morgen 
en de eerste bloemen steken hun 
kopjes boven de grond uit: het is lente! 
Een vrolijk en kleurrijk seizoen vol 
nieuw leven dat zich uitstekend leent 
om heerlijk op ontdekking te gaan met 
de pov!!! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BSO: Meivakantie ‘Er op uit’ 
Tijdens de meivakantie hebben we met de BSO allerlei 
activiteiten gedaan. Met als thema ‘er op uit’ wilden we 
vooral lekker (buiten) bezig zijn. En dat is gelukt! Zo 
hebben we leren skateboarden en sommige kinderen 
konden zelfs al trucjes! We leerden djembé spelen en 
zongen daar een Afrikaans lied bij. We hebben een 
speurtocht gedaan in het bos, een bezoekje aan de 
kijkboerderij gebracht en zijn gestart met de 
voorbereidingen voor de moestuin.  
 
Kortom: er was genoeg te doen in de meivakantie en we hebben ons geen moment verveelt! 
Met de start van de schooltuin, sluiten wij dit thema af. Met het volgende thema ‘Social 
Media’ gaan we digitale activiteiten doen, doe je mee?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 
 


