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Bijbelverhalen.
Week 8/9: 22 februari t/m 4 maart 2016
Petrus begrijpt het niet, Matteüs 16:21-28
De verheerlijking op de berg, Matteüs 17:1-13
De vis met de munt, Matteüs 17:24-27

Week 10: 7 t/m 11 maart 2016
Vergeven, Matteüs 18:21-35
Jezus volgen, Matteüs 19:16-30
De intocht in Jeruzalem, Matteüs 21:1-11

Week 11: 14 t/m 18 maart 2016
De paasmaaltijd, Matteüs 26:17-29
Jezus wordt gevangen genomen, Matteüs 26:30-68
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Matteüs 26:69-75

de intocht
Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we een nieuwe leerling welkom heten: Ivan Knigge . We wensen
je hierbij een fijne tijd op de Klister!
Broertjes/zusjes:
Wilt u als uw zoon/dochter binnenkort 4 jaar wordt en ook voor hem/haar voor onze school
kiest een inschrijfformulier invullen? Wij gaan al voorzichtig naar de formatie voor volgend
jaar kijken en weten dan op hoeveel nieuwe kleuters we in ieder geval kunnen rekenen!
Nieuwe iPads
Eerst stond er een grote ipad kar in de gang. Nu zijn er 2 karren bijgekomen. Inmiddels zijn
ook de bijbehorende iPads allemaal uitgepakt en komen na de voorjaarsvakantie in gebruik.
Vorig jaar hebben we al 32 iPads gekregen en nu zijn er al meer dan 100 iPads, naast alle
andere computers in de school.
De kinderen zijn er blij mee.
Groep 6 in actie.
Er wordt veel op gewerkt. Op
deze manier zien we steeds
meer de ict door de school
heen.
De sociale media en het ict
gebruik hebben helaas ook een
keerzijde. We zien ook steeds
meer kinderen met mobiele
telefoons. Voor nood en lange
fietstochten misschien handig,
maar binnen de school en op
het plein steeds meer een
‘lastig’ medium. Er wordt namelijk ook verkeerd gebruik van gemaakt. Foto’s maken van
anderen, ‘gekke’ berichten plaatsen en voor je het weet zijn er grote problemen. We zijn als
school aan het kijken hoe we hier mee om willen gaan. De huidige afspraken zullen worden
aangescherpt, zodat het voor iedereen leuk blijft. U wordt hier binnenkort volledig over op
de hoogte gebracht. En, als het niet echt nodig is, laat het mobieltje gewoon thuis!

De iPads zijn blijvertjes. Binnen steeds meer methoden wordt zijdelings al veel gebruik
gemaakt van de mogelijkheden om via dit medium de lesstof te bespreken, te verdiepen of
te herhalen. De kinderen maken daar dankbaar gebruik van!

School-kerk-gezin project
In week 4 hebben de kinderen van de Klister en de kinderen van school 59 weer
gewerkt aan het school-kerk-gezin project, met als thema dit jaar: ‘Hoe groot wil je
worden?’ De kinderen luisterden naar de verhalen over David en dachten hierover
na, zongen liedjes die pasten bij het thema en maakten leuke knutsels die zondags
te zien waren in de Protestantse kerk en de Baptisten kerk. Daar werd de
projectweek afgesloten met een mooie dienst, waarbij de kinderen van beide scholen
een prachtig kinderkoor vormden.
Tijdens dit project werd er geld ingezameld voor schoolmaaltijden in Burkina Faso,
een project van Woord en daad.
Er werden verschillende acties gehouden, zoals een proeverij, een boekenmarkt,
cake en koek verkoop en er werd geklust voor een maaltijd (€1.25).
Voor dit project is er ruim €2000,- ingezameld!

Datum
29 feb – 4 mrt
25 t/m 29 mrt
31 maart
27 april
2 t/m 6 mei

Activiteit
voorjaarsvakantie
Paasvakantie en studiedag, de kinderen zijn deze dagen vrij!
De schoolfotograaf
Koningsdag, de kinderen zijn deze dag vrij
Mei vakantie, de kinderen zijn deze week vrij

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 16 maart 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.

