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Nieuwsbrief 8, 2 december 2015
Bijbelverhalen.

Week 49: 30 november t/m 4 december 2015
Licht in het donker, Jesaja 9:1-6
Overal vrede, Jesaja 11:1-10
Een weg door de woestijn, Jesaja 40:1-11

Week 50: 7 t/m 11 december 2015
Johannes de Doper, Matteüs 3:1-12
Maria krijgt bezoek, Lucas 1:26-38
Het lied van Maria, Lucas 1:46-55

Week 51: 14 t/m 18 december 2015
Jozef en Maria gaan naar Betlehem, Lucas 2:1-7
Herders in het veld, Lucas 2:8-15
De herders komen in de stal, Lucas 2:16-20

Jozef en Maria op weg naar Bethlehem

Sinterklaasfeest
Vrijdag 4 december verwachten we Sinterklaas en zijn pieten op
school.
Samen met de Poolster verwelkomen we hen om half 9 voor de school.
Hierbij zijn alle ouders ook van harte welkom. Als Sinterklaas is
aangekomen en verwelkomd, gaan de groepen naar binnen. Willen de
ouders van de kinderen van groep 1 en 2 de kinderen naar binnen
brengen en meteen afscheid nemen? Sinterklaas zal namelijk als de rust
in de onderbouw is weer gekeerd, eerst een bezoek gaan brengen aan
de kinderen van groep 1 en 2.
De kinderen hoeven vrijdag geen eten en drinken mee te nemen voor in
de pauze, want dat krijg ze op school. We wensen iedereen alvast een
heel fijn Sinterklaasfeest!
Kerstmarkt 2015
Op 16 december is er weer de jaarlijkse kerstmarkt van CBS De Klister. Met veel leuke
activiteiten en lekker eten en drinken. Aanvang 17.00 uur tot 20.00 uur. Iedereen is van
harte welkom!
Bestelling Chocolade actie
De bestelde artikelen van de chocolade actie kunt u ophalen bij de kerstmarkt van CBS De
Klister op 16 december van 17:00 uur tot 20:00 uur. Uw bestelling zal hier klaar staan.
De zandtovenaar
Voor ‘Kerst met de Zandtovenaar’ is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar.
De kaarten zijn te verkrijgen bij juf Geke en kosten €5,00 per stuk.
Het middagprogramma (van 15.30 - +17.00 uur) is speciaal op kinderen gericht; het
avondprogramma op volwassenen.

Gezocht nieuwe ouder voor de MR
Onverwacht hebben we afscheid moeten nemen van 1 van de ouders in de MR en daarom
zijn we nu op zoek naar een nieuw lid.
Wat we zoeken is een ouder die zich graag wil inzetten voor de Klister en mee wil praten
over zaken die spelen op de Klister. Gezien de verdeling over de klassen zoeken we bij
voorkeur een ouder met kinderen in groep 1 tot en met 3, zodat alle groepen
vertegenwoordigd zijn.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de voorzitter van de
MR via mc-cbsdeklister@conod.nl

Schoenmaatjes.
Wat fijn dat er al zoveel mooi versierde schoenendozen
op de tafel in de hal staan!
Maar……er kunnen er nog veel meer bij! Willen jullie
daar deze week nog eventjes aan denken?
Wanneer je nog geen doos hebt ingeleverd, dan kun je dit
nog doen tot woensdag 9 december.
Daarna brengen we de dozen naar het verzamelpunt in
Assen.
Op www.edukans.nl kunt u zien dat een simpele
schoenendoos een onvergetelijk cadeau is voor een kind
ver weg……even kijken dus!
Groep 6,7 en 8 naar het Gevangenismuseum.
De groepen 6, 7 en 8 zijn, in het kader van de culturele
mobiliteit, op excursie geweest naar het
Gevangenismuseum in Veenhuizen. Een
indrukwekkende excursie, want zo zagen we onder
meer een isoleercel van binnen en konden we een kijkje
nemen in een arrestantenbus. We werden rondgeleid
door ervaren gidsen, die erg boeiend konden vertellen.
Ook mochten we een kijkje nemen in het complex van
“De rode pannen”. Deze
gevangenis staat momenteel leeg.
In het binnen museum leerden we
veel over het gevangeniswezen in
vroegere tijden. Ook mochten we
zelf een casus beoordelen, hoeveel
straf verdiende iemand met zijn of
haar daad? Kortom: een erg leuke
en leerzame ochtend!

Datum
4 dec.
16 dec.
17 dec.
18 dec.
21 dec. – 1 jan.
4 jan.

Activiteit
Sinterklaas komt op bezoek
Kerstmarkt CBS De Klister en alle organisaties binnen de MFA
Kerstviering: kerstwandeltocht
12 uur start kerstvakantie
Kerstvakantie
1e schooldag 2016

Informatieavond Dr. Nassau College locatie Gieten
De leerlingen van groep 8 moeten in de komende maanden een keuze gaan maken voor een school
in het voortgezet onderwijs. Dit is een leuke maar niet altijd makkelijke keuze. Wij bieden daarom
verschillende ‘inkijk’ momenten voor de leerlingen en de ouders.
Wij nodigen u van harte uit om ons onderwijs te ‘beleven’. Onlangs heeft u kennis kunnen maken
met onze school tijdens de ‘sneak preview”. Om meer gerichte informatie te krijgen organiseren we
een informatieavond voor ouders van groep 7 en 8 leerlingen. Tot slot zijn er in januari de doemiddag en de Open Dag. De informatieavond vindt plaats op donderdag 10 december 2015, start
19.00 uur op het Dr. Nassau College in Gieten.
Voor meer informatie en opgave voor deze informatieavond verwijs ik u naar de website:
www.nassaucollege.nl. En natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de leerkracht van uw
zoon/dochter.
Graag tot ziens op 10 december!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 16 december.
Wist u dat de nieuwsbrief ook na te lezen is op de website van de Klister: http://www.cbsdeklister.nl
Met vriendelijke groet,
Het personeel van De Klister.

