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Bijbelverhalen.
Week 24: 11 t/m 15 juni 2018

Week 25: 18 t/m 22 juni 2018

David moet vluchten, 1 Samuël 19:1-24
David spaart Sauls leven, 1 Samuël 24
David wordt koning, 2 Samuël 1:1-4 + 5:1-5

De dansende koning, 2 Samuël 6:1-23
David en Batseba, 2 Samuël 11:1-27
Het verhaal van Natan, 2 Samuël 12:1-9

Week 26: 25 t/m 29 juni 2018
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we weer een nieuwe leerling welkom heten:
Aniek Visscher.
We wensen je hierbij een fijne tijd op de Klister!
Schoonmaakavond groep 1 en 2:
Eén keer per jaar organiseren de leerkrachten van groep 1 en 2 een schoonmaakavond. De
materialen en de klas, het plein en de schuur worden door ouders en leerkrachten schoongemaakt.
We rekenen op alle kleuterouders. Mocht u de betreffende avond niet in staat of in de gelegenheid
zijn om te komen dan krijgt u vanzelfsprekend materiaal mee naar huis. Een andere mogelijkheid is
om een vervanging te regelen bijv. een familielid.
De schoonmaakavond is dit cursusjaar op donderdagavond 19 juli 2018. Noteert u dit alvast even in
uw agenda?
Vele handen maken licht werk😃
Ouderbijdrage (herhaling)
Ik wil u hierbij nogmaals vragen om, indien u er nog niet aan toe bent gekomen, de ouderbijdrage
zo spoedig mogelijk over te maken. De schoolreisjes wisselen elkaar deze periode in rap tempo af
en de financiering daarvan is helaas nog niet helemaal rond. Zonder uw bijdrage zijn deze
activiteiten niet mogelijk, aangezien de overheid financiering van deze activiteiten vanuit de
overheidsbijdrage heeft verboden.
Enquête
Nadat de uitslag van de enquête binnen was hebben we als team hier uitvoerig over gesproken.
Ook het team heeft zijn/haar ideeën hierover. We hebben als team nadrukkelijk de motiveringen
van u hierin meegenomen en dat heeft geresulteerd in een keuze voor aanpassing van de
schooltijden met een kwartier. Komend schooljaar, 2018-2019, gaan we op maandagmiddag,
dinsdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.15 uur tot 15.15 uur naar school. na
komend schooljaar gaan we dit evalueren en kijken hoe het er dan voor staat. Wij hebben dit aan

zowel oudergeleding als aan de personeelsgeleding voorgelegd en deze hebben ingestemd met
zowel de procedure als de uitkomst en het voorstel van de nieuwe schooltijden.
Ik wil hierbij nogmaals aangeven dat er bewust nog niet is geïnformeerd naar een vorm van
continue rooster. Dit is namelijk een totaal andere insteek en procedure en die vergt nog al wat van
team en de school. Voor een dergelijke procedure moet je met erg veel extra zaken rekening
houden, omdat een eventuele overgang consequenties heeft voor veel meer zaken dan de tijd
alleen. Denkt u hierbij aan zaken als financiën, personele inzet en tussen-schoolse opvang. Ook zijn
er veel verschijningsvormen, waardoor de keuze enorm is. Op dit moment is dat om bovenstaande
redenen dus niet aan de orde.
Schooltijden 2018-2019:
Ma:
08.30 – 12.00 uur en 13.15 – 15.15 uur
Di:
08.30 – 12.00 uur en 13.15 – 15.15 uur
Woe:
08.30 – 12.13 uur
(groep 1 t/m 4 tot 12.15 uur)
Do:
08.30 – 12.00 uur en 13.15 – 15.15 uur
(groep 1 de middag vrij)
Vr:
08.30 – 12.00 uur en 13.15 – 15.15 uur
(groep 1 t/m 4 de middag vrij)
Ouderportaal
Op dit moment zijn de toetsresultaten in het ouderportaal van Parnassys nog niet allemaal
zichtbaar. De toetsweken zijn bijna voorbij, maar de laatste toetsen moeten bijvoorbeeld volgende
week nog afgenomen worden bij leerlingen die afwezig waren.
Hierna volgt voor de leerkrachten de analyse van de toetsen. Wat gaat al goed en wat kan nog
beter. Zijn de leerlingen voldoende gegroeid? Hoe kunnen wij het onderwijs aanpassen, zodat het
nog beter aansluit bij de leerling? Wat zijn de trends die we zien en kunnen we daar iets mee? Over
deze vragen gaan we het onder andere hebben op onze marge-dag van 2 juli.
Tijdens de tien-minuten-gesprekken brengen we u graag op de hoogte van onze bevindingen. Van
de gesprekken in de contactweek wordt een verslag gemaakt in Parnassys. Dit verslag kunt u inzien
via het ouderportaal. Mocht u er vragen of opmerkingen over hebben, dan horen wij die graag.
Heeft u binnen vier weken niet gereageerd, dan gaan wij er vanuit dat u akkoord bent met het
verslag.
Mocht u uw inloggegevens kwijt zijn, dan kunt u een mail sturen naar deklister@ckcdrenthe.nl. We
maken dan nieuwe inloggegevens voor u aan.
Uitnodiging tien-minuten-gesprekken:
Hierbij bent u allen uitgenodigd op 5 en 10 juli voor de tien-minuten-gesprekken.
U kunt u inschrijven vanaf 27 juni op de lijsten die in de zaal van de school liggen. Wilt u, als u
meerdere leerkrachten wilt bezoeken, er met plannen rekening mee houden dat tussen uw
gesprekken 10 minuten zit? Dit om er voor te zorgen dat de gesprekken niet gaan uitlopen of door
omstandigheden te laat kunnen beginnen.
Hallo allemaal,
De ACK is volop bezig met de voorbereiding van het Pleinfeest 2018.
Dit feest is gepland op vrijdag 06 juli 2018 van 16:30 uur tot 19:30 uur. Zet deze datum alvast in
uw agenda!
Om het door te kunnen laten gaan en er een groot succes van te maken, hebben wij zeker 75
vrijwilligers nodig.
Kunt u helpen, meldt u dan snel aan, maar uiterlijk voor vrijdag 15 juni 2018 zodat wij een schema
kunnen maken.
Ook als u maar een uurtje kunt helpen, geef u dan op, u helpt ons daar enorm mee!
U kunt zich aanmelden via een mailtje naar acdeklister@gmail.com
Alvast heel erg bedankt!
Met vriendelijk groet, De ACK

Datum

Activiteit

8 juni

Pyjamafeest voor groep 2

12 juni

Groep 1 en 2 Naar het atelier in Westdorp

19 t/m 22 juni

Avondvierdaagse

20, 21 en 22 juni

Kamp groep 8

27 juni

Start inschrijving 10 minutengesprekken groep 1 t/m 7 in de zaal.

2 juli

Marge-dag/ studiedag personeel, alle leerlingen zijn vrij!

6 juli

Pleinfeest, aanvang 17.00 uur!

11 juli

Rapport en groepsverdeling 2018-2019 mee naar huis.

12 juli

Schoolreis groep 5, 6 en 7

18 juli

Afscheidsavond groep 8

19 juli

Schoonmaakavond

19 juli

Om 15.30 uur start de zomervakantie!!!

20 juli

De kinderen zijn vrij

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 28 juni 2018.
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.

Van de GGD:
https://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijn-gezondheid/een-beet-van-een-teek/

