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Nieuwsbrief 9, 16 december 2015
Bijbelverhalen.

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

Week 1: 4 t/m 8 januari 2016
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Naar Egypte, Matteüs 2:13-23
Jezus wordt gedoopt, Matteüs 3:13-17

De herders komen in de stal

De wijzen komen uit het oosten

Advent – Kerst 2015
Advent
is verlangen
vanuit ’t zwart
van de nacht
Toekomstdromen
het licht
dat ons wacht
Leven in uitzien
het donker
verdwijnt
Advent
is verlangen
het licht verschijnt!
Uit: Adem om te leven. Ina van der Beek

Advent
is verwachten
gedachten
aan het licht
Toekomstdromen
het feest
komt in zicht
Leven in uitzien
de dood
verstomt
Advent
is verwachten
Jezus komt!

Iedereen hele fijne kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar!
Namens het team, Gijs Westenberg

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we nieuwe leerlingen welkom heten: Mick Folkers, Thijmen van
Abbema en Judith Orsel. We wensen jullie hierbij een fijne tijd op de Klister!
Laatste bericht over de Kersttocht
Hierbij nog even een korte aanvulling op eerdere berichten. Het is de bedoeling dat u
samen met uw kind(eren) de tocht gaat lopen. Het is niet de bedoeling om kinderen bij
school af te zetten en later op te halen. Graag verzamelen op het juiste tijdstip in het vak
voor de school. De soldaten zullen u van daar af de juiste route wijzen.
Kerstvakantie
En dan is het kerstvakantie. Deze vakantie begint vrijdag 18 december om 12:00 uur. Alle
kinderen zijn ’s middags vrij, dus ook de kinderen van de groepen 5 t/m 8.
De nieuwe Klisterwister is uit!
Zoals u gemerkt heeft, de nieuwe Kisterwister is uit. Maar dat is niet het enige nieuwe; Hij
heeft een prominente plaats in de school gekregen. Als u de school binnen komt ziet u
meteen aan de rechterkant dat er hard gewerkt is. De wand is geverfd en er hangen nu
twee lange stroken kurkplaten in een frame. De plek waar nu de nieuwe Klisterwister hangt.
Het bordje met de naam van de schoolkrant hangt er zelfs naast. Dit alles bedacht,
georganiseerd en uitgevoerd door Fleur Bominaar. Ook langs deze weg heel erg bedankt
Fleur, voor deze mooie entree van de school en het vele werk voor de Klisterwister!
Voor hen die de schoolkrant nog niet hebben bekeken: U weet niet wat u mist!!!
Hij staat online, de link is http://pub.lucidpress.com/klisterwister-dec2015/
Daarnaast is de krant dus ook bij de ingang aan de muur te bewonderen. Iets om vanavond
even te bekijken tijdens uw bezoek aan de kerstmarkt!!
Vervanging
Ik heb u een tijdje geleden gemeld dat de vervanging van juf Petra helemaal was geregeld.
Dat klopte, totdat ik gebeld werd met de mededeling dat de vervangster helaas moest
afzeggen omdat zij ergens anders een hele week voor een groep kon. Gelukkig hebben we
daarna al snel juf Lisa Kuiper gevonden en haar gevraagd om deze vervanging over te
nemen. Dat wilde zij graag doen. Dat betekent dat Juf Lisa de hele dinsdag en
vrijdagochtend voor de Spetters staat en op woensdag voor groep 5. We zijn blij dat zij ons
team de periode na de kerstvakantie komt versterken! Welkom!
We nemen deze week voor een tijdje afscheid van juf Petra. Juf Petra gaat met
zwangerschapsverlof. We wensen haar een hele goede tijd toe, dat alles goed mag blijven
gaan en dat we het nieuwe wondertje in februari mogen bewonderen!

Ook al is het al weer voorbij: het volgende willen we u niet onthouden:
Chaos!
Het begon dit jaar met een brief van Sinterklaas
… Lieve kinderen van CBS de Klister, ik zit met een probleem.
De pieten waren dit jaar duidelijk in de war! Ze wisten niet meer hoe de seizoenen in elkaar
zaten! Er was verwarring in het pietenhuis en ’s nachts op de daken. Er liepen pieten ’s
nachts rond in hun zwembroek alle schoenen te vullen. Er werden hierdoor pieten verkouden
en kregen de griep. Kortom Chaos!
Daarom vroeg Sinterklaas om hulp;
‘Kunnen jullie ons opnieuw de seizoenen van het jaar aanleren? Zodat we weer weten op
welke manier we ons in Nederland moeten kleden? En we op een rustige manier
pakjesavond kunnen vieren,’
Natuurlijk zijn de kinderen van CBS de Klister allemaal direct aan het werk gegaan! Al gauw
kwamen er ideeën uit verschillende klassen zoals; een seizoen kalender, tekeningen, brieven
en ga zo maar door. Al snel werd het voor de kinderen duidelijk…. Ook voor groep 4b/5b.
Die schreef in een brief aan Sinterklaas….. ‘Wij hebben in Nederland vier seizoenen; winter,

lente, zomer en herfst. In de maanden november en december zijn jullie elk jaar in
Nederland. Dan is het herfst. Dus eigenlijk is het heel makkelijk om te onthouden. Trek elk
jaar (als jullie weer in Nederland aankomen) warme kleren aan!’
Alle ideeën werden verzameld op het grote podium van de school. Hier was een
studeerkamer voor de pieten gemaakt. Op deze manier konden de pieten in alle rust ‘s
nachts leren .
Maar….. op donderdagochtend 3 december kregen we onverwacht bezoek! Zomerpiet fietste
over het schoolplein met een zwembroek aan! Brrrrr…. Hij zocht het zwembad! De kinderen
hebben zomerpiet alle gemaakte ideeën laten zien en uitgelegd hoe de pieten zich moeten
kleden in de maanden november en december.

Op vrijdag 5 december kwam het uiteindelijk toch nog allemaal goed! Bij de intocht zagen
we dat de pieten warm waren gekleed, zelfs zomerpiet! 
Bijlage: een winternieuwsbrief van de Bibliotheek

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

Activiteit
Kerstmarkt CBS De Klister en alle organisaties binnen de MFA
Kerstviering: kerstwandeltocht
12 uur start kerstvakantie
Kerstvakantie
1e schooldag 2016
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 13 januari 2016!!

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.

