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Bijbelverhalen.
Week 26: 26 t/m 30 juni 2017
Barnabas en Saulus gaan op reis, Hand. 13:1-12
Paulus vertelt over God, Handelingen 13:13-49
Paulus en de waarzegster, Hand. 16:11-18

Week 27: 3 t/m 7 juli 2017
Paulus en Silas worden gevangen genomen,
Handelingen 16:19-24
Liederen in de nacht, Handelingen 16:25-40
De zonen van Skevas, Hand. 19:13-20

Zomerweek 1: 10 t/m 14 juli 2017
Demetrius de zilversmid, Handelingen 19:21-40
De schipbreuk, Handelingen 27:14-44 Paulus in
Rome, Handelingen 28:11-31

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen dagen mochten we weer nieuwe leerlingen welkom heten:
Mark en Lisa Koster en Lana Hensens.
We wensen jullie hierbij
een fijne tijd op de Klister!
Maandag 3 april studiedag
Aanstaande maandag heeft het team een studiedag. We gaan deze dag hard aan het werk met de
rapporten en de plannen van aanpak. De kinderen zijn deze dag vrij!
Vacature MR
Geachte ouders,
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een enthousiaste ouder ( bij voorkeur
met kinderen in de onderbouw (groep 1-4) ) die zitting zou willen nemen in de MR.
De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te
maken hebben. De MR bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. Zij moeten bijvoorbeeld gezamenlijk
instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook
instemmingsrecht over de besteding van de (vrijwillige) ouderbijdrage.
Lijkt het je leuk om hierover mee te denken en te beslissen of heb je nog vragen? Maak dan je
interesse kenbaar door een mail te sturen naar mr-cbsdeklister@conod.nl
Reactie graag uiterlijk 14 juli aanstaande
CBS De Klister rond het jaar tevreden af!
Zo aan het einde van het schooljaar maken we graag even de balans op hoe het jaar verlopen is.
We kunnen dit jaar tevreden terug kijken op veel mooie gebeurtenissen en activiteiten. We hebben
onder andere een goede ouderavond over ouderbetrokkenheid gehad en zo heeft het team
verschillende scholingen gevolgd. Ook hebben dit jaar weer veel feestelijke activiteiten, excursies
en vieringen plaats gevonden. In mei is er een schitterende tentoonstelling geweest over
‘kriebeldiertjes’ waarbij wethouder Freek Buijtelaar een kijkje kwam nemen en kunnen we terug
kijken op goede resultaten op de eindcito van groep 8! We zijn in dit schooljaar ook over gegaan

naar een andere manier van werken met computers. Zo wordt er nu gebruik gemaakt van ‘werken
in de cloud’ en heeft elke leerling van groep 3 tot en met 8 een i-pad in gebruik genomen. We
merken dat het werken met ICT een nog grotere vlucht heeft genomen. Door elke leerling zijn
‘eigen’ i-pad ter beschikking te stellen, kan de leerling er altijd over beschikken en kan ook de
leerkracht dit middel inzetten wanneer hij of zij het maar wil. Alle leerlingen weten ondertussen de
verschillende programma’s goed te gebruiken. Ook de invoering van Engels door de hele school
begint duidelijkere vormen aan te nemen. Al deze punten bieden natuurlijk veel doorgroei
mogelijkheden voor het komend schooljaar. Ook het komend schooljaar 2017-2018 zullen we weer
school breed met kleine groepen starten. Op deze manier kunnen we zorgen voor een goede
afstemming en kunnen we elke leerling zo goed mogelijk begeleiden. Het invoeringstraject Engels
wordt voortgezet en het team wil zich verder ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur en wil
zich het gebruik van i-pads in de groep verder eigen maken. Deze ontwikkelingen mogen niet stil
komen te staan. Maar voordat dat zover is ….. , eerst nog het lopende schooljaar. We gaan dat
straks natuurlijk op een fijne manier afsluiten. Er staan voor deze laatste periode onder andere nog
een schoolreisje en een pleinfeest op de planning!
U bent volgende week van harte welkom op het pleinfeest!
Wol gezocht.
Een van de ouders van onze school is aan het haken en breien voor het goede doel.
Heeft u nog (een restje) wol over? Dan kan ze dat goed gebruiken!
De wol mag u inleveren bij juf Betty.
10-minutengesprekken
U bent vanaf dinsdag 4 juli welkom in de zaal van de school om u in te schrijven voor de tienminutengesprekken. Op tafels liggen daar de roosters voor 10 en 11 juli per groep en kunt u zelf de
tijd kiezen. Tip/advies: Wilt u, als u meerdere gesprekken gaat voeren, rekening houden met
eventueel uitlopen, plan dan een (extra) 10 minuten tussen de verschillende gesprekken.

Datum
29 juni
3 juli
7 juli 2017
10 en 11 juli
13 juli
21 juli

Activiteit
Schoolreis groep 5,6 en 7
Studiedag personeel, de kinderen zijn deze dag vrij.
Pleinfeest
Tien-minutengesprekken
Rapport mee
12 uur start zomervakantie

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 14 juli.
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.

