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Gelukkig Nieuwjaar! Na de gezellige Herdertjestocht
namen we in 2015 afscheid van elkaar, om elkaar in
de meeste gevallen pas in 2016 weer te ontmoeten.
Drie koningen is inmiddels geweest, dus eigenlijk mag
het formeel niet meer, maar ik wil iedereen toch graag
het beste wensen voor een goed, gezond en gelukkig
2016!
Ik kan me voorstellen dat de Kerstvakantie voor
sommige leerlingen langer leek door de IJzelvrije-,
calamiteiten dagen. Voor veel leerlingen een leuk
extraatje; schaatsen op de straten is natuurlijk uniek maar ook voor sommige ouders
een moment van extra opvangstress.
We hebben gemerkt dat er veel begrip was voor deze uitzonderlijke situatie en
daarvoor willen we u hartelijk bedanken.
We hopen dat deze bijzondere omstandigheid dit jaar niet weer zal voorkomen! Met
vriendelijke groet, Gijs Westenberg
Bijbelverhalen.

Week 2: 11 t/m 15 januari 2016
Jezus roept mensen met zich mee, Matteüs 4:18-22
Jezus geneest zieke mensen, Matteüs 4:23-25
Het geluk, Matteüs 5:1-12

Week 3: 18 t/m 22 januari 2016
Als niemand het ziet, Matteüs 6:1-4
Het Onze Vader, Matteüs 6:5-15
Een schat in de hemel, Matteüs 6:19-2

Week 4: 25 t/m 29 januari 2016
De troon van David, 1 Koningen 1:1-31
Salomo wordt koning, 1 Koningen 1:32-40
Adonia knielt voor de koning, 1 Koningen 1:41-53

Jezus roept mensen met zich mee.

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we nieuwe leerlingen welkom heten: Jesper Dijk, Ryanne Kramer
en Pim Voorintholt . We wensen jullie hierbij een fijne tijd op de Klister!
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

Ziekte
Helaas is juf Linda ziek. We hopen natuurlijk dat zij snel weer beter wordt. Tot die
tijd wordt zij vervangen door Juf Lisa (maandag de Bubbels) en juf Hilda
(woensdag- en donderdagmorgen de Stampers)

Als u er nog niet aan toe gekomen bent; denkt u nog wel even
aan de Ouderbijdrage 2015 – 2016?

De afgelopen 1e helft van het schooljaar hebben er weer veel bijzondere activiteiten plaats
gevonden. U kunt daarbij denken aan activiteiten die buiten het lokaal plaats vonden zoals
bijvoorbeeld; excursies naar onder andere Het Hunebedmuseum, Het Gevangenismuseum
of het Sinthuis in Ter Apel en sportactiviteiten. Ook waren er activiteiten die te maken
hadden met identiteit en/of cultuur zoals bijvoorbeeld; Kerst, Sint Maarten, Sinterklaas,
kook- en bak activiteiten en Boekenweek activiteiten.
Deze activiteiten hadden nooit plaats kunnen vinden zonder de vrijwillige
financiële bijdrage van de ouders. Vanuit de overheid krijgt de school namelijk geen
financiële ondersteuning voor activiteiten die buiten de reguliere onderwijstaken vallen.
We hopen dan ook dat u de ouderbijdrage weer spoedig gaat overmaken. De eerste
activiteiten van 2016 staan namelijk al weer op het programma. Verder volgen deze helft
van het jaar bijvoorbeeld ook de schoolreisjes, het kamp, Pasen en de koningsspelen. Dit,
naast alle andere activiteiten die weer in de planning staan.
De bedragen voor ouderbijdrage zijn (per kind):
€ 35,00
€ 45,00
€ 75,00
U kunt de bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer:
iban: NL 31 RABO 038.07.03.351 t.n.v. Schoolfonds “De Klister”.
Combi coaches bieden ondersteuning bij bewegingsachterstanden
Al een aantal jaren verzorgen de combi coaches gymlessen bij ons op school. Daarnaast
bieden ze voor kinderen van een bepaalde leeftijd extra ondersteuning bij
bewegingsachterstanden, Motorische Remedial Teaching (MRT). MRT draagt niet alleen bij
aan betere motorische vaardigheden, het zorgt ook voor meer zelfvertrouwen en heeft een
positief effect op de leerprestaties. Om goed te kunnen zien op welk niveau de kinderen
bewegen, worden er in januari testjes gedaan in de vorm van een circuit. Alle kinderen uit de
groepen 4 en 5 worden op deze manier getest op hun motorische vaardigheden. Voor de
screening hoeven de leerlingen zich niet helemaal om te kleden, maar verstandig is wel als
uw kind die dag makkelijk zittende kleding draagt. Bijvoorbeeld geen strakke spijkerbroek en
even een T-shirt of hemd onder de trui, zodat de trui makkelijk uit kan. Gymschoenen
kunnen eventueel meegenomen worden, maar op blote voeten mag ook. Vrijdag 15
januari vanaf 08.30 uur zullen de leerlingen van groep 4 en 5 gescreend worden
in het speellokaal op school.
Kinderen die minder scoren dan hun leeftijdsgenootjes worden uitgenodigd om mee te doen
met een naschools MRT traject door de combi coach. Hier zal ook een kinderfysiotherapeut
bij aansluiten. De uitnodiging komt in de vorm van een telefoontje van de combi coach aan
de ouders/verzorgers.
De MRT lessen zijn in groepsvorm waarbij plezier in bewegen voorop staat. De reeks duurt
14 weken waarna we op een feestelijke manier afsluiten. Deelname aan MRT is gratis.
Met sportieve groet,
Stefan Kiestra, Combi coach onderwijs en sport
Gemeente Borger-Odoorn, Leefgebied het Veenland
06-20869928

Datum
13 januari
15 januari
22 januari
31 januari
5 en 8 februari
11 en 16 februari
18 februari
29 feb – 4 mrt

Activiteit
Nieuwsbrief 10
Screening groep 4 en 5 voor MRT
filmavond
School-kerk-gezin viering
Scholingsdagen personeel, de kinderen zijn deze dagen vrij!
10 minuten gesprekken
Rapport
voorjaarsvakantie

Vakantierooster 2015-2016
Het vakantierooster ziet er voor dit schooljaar als volgt uit:
Herfstvakantie
: 19 t/m 23 oktober
Kerstvakantie
: 21 dec. 2015 t/m 1 jan. 2016
Voorjaarsvakantie
: 29 feb. t/m 4 maart
Pasen
: 25 en 28 maart (29 maart is studiedag)
Koningsdag
: 27 april
Meivakantie
: 2 t/m 6 mei
Pinksteren
: 16 mei
Zomervakantie 2016
: 18 juli t/m 25 aug.
Voor het komend schooljaar zijn de kinderen op de volgende dagen vrij:
3 september 2015,
3 november 2015,
5 en 8 februari 2016,
29 maart 2016,
24 en 27 juni 2016.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 27 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.

