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Bijbelverhalen.
Week 4: 23 t/m 27 januari 2017
Deze week verhalen n.a.v. het thema “Weet ik veel?”
Salomo vraagt om wijsheid,
Huis op de rots
De wijze en dwaze meisjes

Week 5: 30 januari t/m 3 februari 2017
Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11
De melaatse man, Lucas 5:12-16
De verlamde man, Lucas 5:17-26

Week 6: 6 t/m 10 februari 2017
Aren plukken op de sabbat, Lucas 6:1-5
Genezing op de sabbat, Lucas 6:6-11
De twaalf apostelen, Lucas 6:12-19

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen dagen mochten we weer nieuwe leerlingen welkom heten: Ralph Neinders
Babet Jalving en Kaylee Koster .
We wensen jullie hierbij een fijne tijd op de Klister!

Afscheid van onze bestuursdirecteur
Wim Kunst, de bestuursdirecteur van onze stichting CONOD, zal per 1 februari afscheid nemen. Wim
Kunst heeft jarenlang als leerkracht en als directeur op ’t Kompas gewerkt. Vervolgens heeft hij als
bestuursdirecteur jaren op het bestuurskantoor in Borger gewerkt. Hij gaat nu van zijn pensioen
genieten. De medewerkers van CONOD hebben gisteren (op 25 januari) afscheid van Wim
genomen.
Over hoe het verder gaat en hoe de opvolging er uit gaat zien, kunnen we u nog geen informatie
geven. In de tussentijd zal Jacqueline Mulder, algemeen adjunct directeur van CONOD, grotendeels
de taken van Wim op zich nemen. Wanneer er verder nieuws is, zullen we u hiervan op de hoogte
stellen.
Project: school-kerk-gezin
Deze week zijn we weer begonnen het jaarlijks terugkerend project: School-Kerk-Gezin.
Dit jaar met als thema:

Weet ik veel?!

Maandagmorgen hadden we een gezamenlijke weekopening waarin juf Geke en juf Mendel uitleg
gaven over het project.
Tijdens het project luisteren we naar - en praten we over een aantal verhalen uit de bijbel, zingen
we liedjes en maken we leuke kunstwerkjes. We sluiten het project af in de beide kerken in Nieuw
Buinen. U bent zondag van harte welkom! (zie de uitnodiging)

We willen ook geld inzamelen voor een goed doel! Dit jaar hebben we gekozen voor een doel van
Dorcas: Hart voor kinderen.
De ‘Hart voor kinderen’-actie heeft als doel om zoveel mogelijk kinderen in Kenia te helpen met alles
wat een kind nodig heeft om 'normaal' op te groeien: met een dak boven het hoofd, aandacht en
verzorging, voldoende gezond voedsel en drinkwater, kleding, onderwijs en medische zorg.
De kinderen hebben een kluslijst meegekregen. Op deze manier kunnen ze een betaald klusje doen
voor het goede doel. Maar ook op andere manieren kan en wordt er geld ingezameld. Groep 6b
wordt donderdagmiddag ingericht als een winkeltje en er is een fotoverkoopactie in de groepen 1
t/m 4.
Maandagmiddag zijn beide dominees, dominee Dijkstra
en dominee Van der Weide, op bezoek geweest.
Zij kwamen met de kinderen praten over bidden. Wat is het?
Hoe doe je dat? Waar kun je voor bidden en voor danken?
De dominees hebben de reacties meegenomen en zullen
deze een rol laten spelen in de viering van aanstaande
zondag.

Kort verslag GMR vergadering 13 december 2016
Tijdens deze vergadering waren ook Wim Kunst en Jacqueline Mulder aanwezig voor een
mondelinge toelichting op een aantal vragen van de GMR. Er is onder andere gesproken over het
naderende afscheid van de directeur-bestuurder, Wim Kunst. Wim zal op 25 januari a.s. afscheid
nemen. Echter achter de schermen zal hij nog een tijdje bij ons blijven om te ondersteunen op het
gebied van Financiën en Huisvesting tot er een nieuwe bestuurder is aangesteld. Tot die tijd zal
Jacqueline als directeur-bestuurder ad interim de honneurs waarnemen.
Tijdens deze GMR vergadering zijn er beleidstukken ter sprake gekomen die betrekking hebben op
alle CONOD scholen. Immers, de primaire taak van de GMR is om het voorgenomen beleid te
toetsen. Dat voorgenomen beleid is opgesteld door het college van bestuur en het college van
bestuur legt op zijn beurt weer verantwoording af over het gevoerde beleid. De leden van de GMR
zitten zonder last of ruggespraak in de GMR. Zij besluiten dus zelfstandig over de aangeboden
beleidsstukken.
Deze keer hebben zij gesproken over:
 Begroting MI 2017
Het verzoek is om op grond van het adviesrecht artikel 22 lid a advies te verlenen over het
verdeelmodel voor de begroting voor materiële instandhouding (MI) 2017. Het verdeelmodel
2017 is gelijk aan het verdeelmodel 2016.
 ERD (Eigen Risico Drager), is mondeling toegelicht door Wim en Jacqueline

Er is instemming gevraagd voor ERD op de volgende onderdelen: (a) met de aanvraag voor
ERD, (b) met het vastgesteld verzuim- en vervangingsbeleid, (c) met een rapportage over
succesvol uitgevoerd verzuim- en vervangingsbeleid, gedurende minimaal een jaar
voorafgaand aan het jaar (2015) waarin het verzoek is ingediend en (d) een
ziekteverzuimpercentage in het kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag met ten minste
10% ten opzicht van het tweede kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag.
Scholen die nog niet vertegenwoordigd waren in de GMR zijn opnieuw benaderd voor een
kandidaat-lid voor het vertegenwoordigen van de ouders. Hier is respons opgekomen en de
nieuwkomer heeft de vergadering bijgewoond en zal zich nu beraden of zij GMR lid wil worden.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, de GMR is bereikbaar via gmr@conod.nl .
Gezocht :
Ouders die willen meehelpen bij het fluorspoelen!
Als groepje ouders, dat het fluorspoelen regelt op de maandag, zijn we op zoek naar een aantal
ouders dat ons daar bij wil gaan helpen. Het vergt ongeveer een half uurtje op de maandagmiddag,
afhankelijk van het aantal ouders ongeveer 1 keer in de maand.
Als je ons wilt helpen, meld je dan bij mij aan.
Dat kan via tel: 0621112290 of via de mail: fam.moorman@live.nl
Alvast bedankt! Sandra Moorman

Datum
Zondag 29 januari
16 feb.
17 feb.
18 t/m 26 feb.
28 feb.
2 en 7 maart
7 juli 2017

Activiteit
School-kerk-gezinsviering
Schoolfotograaf
Scholingsdag personeel, de kinderen zijn deze dag vrij !
voorjaarsvakantie
Rapport
10 minutengesprekken
het Pleinfeest

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 9 februari
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.

Geachte ouders/verzorgers,
In de week van zondag 22 tot en met 29 januari organiseren CBS 59, De Klister, de
Baptistengemeente en de Protestantse gemeente ons jaarlijkse
project Kerk-School-Gezin.
Het thema is dit jaar: “Weet

ik veel?”.

Ook dit jaar hebben we een doel gekozen waar we geld voor in gaan zamelen. Op deze
manier hopen we de kinderen iets mee te kunnen geven over hoe zij iets voor een ander
kunnen betekenen.
Op zondag 29 januari willen wij graag met u de belevenissen van deze week delen
tijdens de afsluitende kerkdienst. De kinderen nemen u in deze dienst mee. Zij vertellen
het verhaal, zingen ons toe, maar ook met ons mee en laten ons hun eigen geknutselde
werkjes zien. Ook zal er tijdens de dienst aandacht geschonken worden aan het goede
doel, dat wij steunen. Dat wordt gedaan in de vorm van een collecte. Wij hopen dat u
met ons van deze afsluiting een feest wilt maken.
Baptisten gemeente
Dwarsdiep 9
Nieuw Buinen
Voorganger Ds. Dijkstra
Aanvang dienst: 9.30

PKN
Kerklaan 2
Nieuw Buinen
Voorganger Ds. Van der Weide
Aanvang dienst: 9.30

We hopen op een fijne week en een geslaagde dienst.
De teams van de Klister en CBS 59 en de beide gemeenten.

