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3 november 2016

Bijbelverhalen.
Week 44: 31 oktober t/m 4 november 2016
De reus in het dal, 1 Samuël 17:1-19
David durft, 1 Samuël 17:20-40
David verslaat Goliat, 1 Samuël 17:41-58

Week 45: 7 t/m 11 november 2016
Saul en David, 1 Samuël 18:1-16
Jonatan komt te hulp, 1 Samuël 19:1-7
Het plan van Michal, 1 Samuël 19:8-17

Week 46: 14 t/m 18 november 2016
In het profetenhuis, 1 Samuël 19:18-24
Jonatan helpt David, 1 Samuël 20:1-23
David moet weg, 1 Samuël 20:35-42

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen dagen mochten we weer nieuwe leerlingen welkom heten: Kaisa en Kjell Tent, Marijn en
Elin Kasse en Bram Jansen.
We wensen jullie hierbij een fijne tijd op de Klister!

Denkt u aan de Ouderbijdrage (herinnering) ?

Het nieuwe schooljaar is al weer een tijdje gestart en het team is weer druk bezig met de planning
van verschillende extra activiteiten voor de kinderen, zodat het schooljaar nog leuker en leerzamer
wordt. U heeft de verschillende data al voorbij zien komen. Daarnaast is er ook dit jaar natuurlijk
weer aandacht voor St. Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen, excursies, schoolreisjes,
sportactiviteiten en kamp. Allemaal prachtige activiteiten die bekostigd worden door uw vrijwillige
ouderbijdrage. Het is goed om ook hier aan te geven dat deze informatie in de schoolgids staat.
Daarbij wordt ook aangegeven dat wij uw bijdrage graag voor 2 november ontvangen.
We kunnen ons dan volledig richten op de planning en uitvoering in plaats van te moeten wachten.
Bij deze activiteiten zijn we namelijk erg afhankelijk van de ouderbijdrage.
Ik verzoek u daarom, indien u dit nog niet heeft gedaan, om deze bijdrage spoedig over te maken
op de rekening van het schoolfonds, bankrekeningnr.:
IBAN: NL 31 RABO 038.07.03.351 t.n.v. schoolfonds CBS de Klister.
De bedragen voor de ouderbijdrage zijn: per kind
- groepen 1 t/m 4 € 35,00
- groepen 5 t/m 7 € 45,00
- groep 8
€ 75,00
Wilt u daarbij ook de naam en groep van uw kind(eren) vermelden?
Meer informatie kunt u terug vinden in de schoolgids op de website. Mocht u door omstandigheden
niet kunnen betalen vernemen wij dat graag. Misschien kunnen we in een gesprek tot een
oplossing komen.

Van de Activiteiten Commissie:
Dankzij jullie enorme inzet is de bloembollen actie een groot succes geworden!
Wij willen iedereen hiervoor heel erg bedanken!
Veel leuke activiteiten zijn al weer gepland.
Noteert u alvast in uw agenda:
25 november 2016
De ACK-Disco (meer informatie over tijden en groepen volgt)
14 december 2016
Kerst markt (van 17:00 uur tot 20:00 uur, meer informatie volgt)
20 januari 2017
De ACK-Filmavond (meer informatie over tijden en groepen volgt)
07 juli 2017
Pleinfeest (van 17:00 uur tot 20:00 uur, meer informatie volgt)
Tot ziens op een van deze dagen!
Met vriendelijke groet, namens de ACK,
Romulus, Bert-Jan, Menno, Anno, Nienke, Yvet, Miranda, Valentina en Heleen.
Verkeer
De afgelopen maand hebben er weer twee activiteiten plaats gevonden die in het teken van verkeer
stonden. Op 24 oktober hebben de leerlingen van groep 7 en 8 ervaren hoe het is om in een
vrachtwagen te zitten. Ze kregen een kijkje in de cabine en konden zien hoe moeilijk het is om als
vrachtwagenchauffeur al het verkeer rond de vrachtwagen in de gaten te houden. Het werd hun
duidelijk dat je als fietser daar goed rekening mee moet houden en dus niet vlak naast een
vrachtwagen moet gaan stoppen of zelfs aan de linker kant voorbijrijden bij bijvoorbeeld een
stoplicht.
Op 1 november vond de jaarlijkse fietsenkeuring
plaats. Zoals u weet was de verlichting dit jaar en
aandachtspunt. Helaas waren er toch nog een aantal
fietsen ter keuring, waarvan de lampjes het niet
deden. Vaak was daarbij het batterijtje de schuldige.
Er zijn gelukkig ook weer erg veel fietsen goed
gekeurd. Voor een aantal fietsen kreeg de eigenaar
wat tips mee, zodat de fiets alsnog kan worden
hersteld tot een veilige fiets. Meester Bram wil deze
gerepareerde fietsen natuurlijk deze of volgende week
alsnog keuren. Dus thuis snel even aanpakken en dan naar meester Bram!
Schoolfruit
Gedurende schooljaar 2016-2017 doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van
voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende
soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!
De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of
fruit uitgereikt tijdens de pauze om gezamenlijk in de klas op te eten. De school start hiermee in
week 45 (7-11 november 2016) en het project loopt t/m week 15 (10-14 april 2017). De fruitdagen
zijn de dinsdag, woensdag en donderdag.
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid
van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit
is een effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen.
Wij hopen dat u dat óók vindt en dat u als ouders hierop in wilt spelen en ook de maandag en
vrijdag een gezonde pauzehap mee wilt geven. Een verzoek van de leerkrachten van de
onderbouwgroepen: Geeft u alle dagen uw kind zijn/haar tasje mee naar school.

Datum
3 november
7 t/m 13 nov
9 november
25 nov
14 dec.
23 dec.
24 dec.’16 t/m
8 jan.’17
9 januari 2017
20 jan. 2017
7 juli 2017

Activiteit
Overmaken vrijwillige ouderbijdrage ?
Week van respect.
Gastles Burgemeester Seton
De ACK-Disco voor alle groepen
De Kerstmarkt van 17:00 uur tot 20:00 uur
12.00 uur start kerstvakantie
Kerstvakantie
8.30 uur Weer naar school (1e schooldag van 2017)
De ACK-filmavond voor alle groepen
het Pleinfeest

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 16 november 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.

