Noorderdiep 123
9521 BC, Nieuw-Buinen
Tel: 0599-613864
E-mail: cbsdeklister@conod.nl
Nieuwsbrief 15,

31 maart 2016

Bijbelverhalen.
Week 13: 29 maart t/m 1 april 2016
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen, Johannes
20:19-23
Jezus verschijnt aan de vissers, Joh. 21:1-14
Petrus krijgt een opdracht, Joh. 21:15-23

Week 14: 4 t/m 8 april 2016
Petrus helpt een verlamde man overeind,
Handelingen 3:1-10
De toespraak van Petrus, Handelingen 3:11-26
Petrus en Johannes voor de Raad,
Handelingen 4:1-31

Week 15: 11 t/m 15 april 2016
Noömi gaat terug, Ruth 1:1-6
Ruth gaat mee, Ruth 1:7-22
Bethlehem, Ruth 2:1-17

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we een nieuwe leerling welkom heten: Evan Lameijer . We
wensen je hierbij een fijne tijd op de Klister!
CBS de Klister viert Pasen met de Wanne.
Afgelopen donderdag was er de jaarlijkse Paasviering van CBS de Klister uit Nieuw Buinen.
We zongen met elkaar en keken naar een toneelstukje over, uiteraard, het Paasverhaal.
Daarna maakte ieder kind een kaartje om aan een narcis te bevestigen. De onder-, middenen bovenbouw, gingen daarna om de beurt naar
het naastgelegen zorgcentrum de Wanne. Daar
zongen de kinderen een lied en boden hun narcis
aan de bewoners aan. Dit zorgde voor een lach op
het gezicht van de bewoners en van de kinderen!
Van de ACK
Het grote pleinfeest van de Klister vindt dit jaar
plaats op vrijdag 1 juli 2016 van 17:00 tot 20:00
uur. Zet deze datum maar alvast in uw agenda.
Om het feest tot een succes te maken hebben we
circa 75 vrijwilligers nodig. Wilt u ons meehelpen - kan ook voor een uur - dan kunt u zich
aanmelden via schouder.com of via onze mail acdeklister@gmail.com. U kunt zich natuurlijk
ook aanmelden bij een van de ack-leden. Doen !
Anno, Romulus, Yvet, Heleen, Valentina, Andre, Nienke, Miranda, Menno, BertJan en
Henriette

Gezocht: ouders die willen helpen met luizencontrole’s
We hebben een groot aantal ouders de laatste tijd regelmatig gevraagd om hun kinderen
i.vm. de luizenplaag goed te controleren en dagelijks te kammen. Helaas heeft dit nog niet
het resultaat gebracht van wat we hoopten te bereiken. We willen nu ook als school daar
extra aandacht aan gaan besteden. Gelet namelijk op het hardnekkig terugkomen van de
luizenproblematiek, willen we na elke vakantie van een week of meer, een luizencontrole
gaan houden. We zijn daarom op zoek naar ouders die willen meehelpen om deze controles
uit te gaan voeren. Het betekent voor de ouders die willen helpen, dat ze een week na elke
vakantie een ochtend op school komen om de kinderen van alle groepen te controleren op
de aanwezigheid van hoofdluis. In eerste instantie starten we vooral in de
onderbouwgroepen, maar met enige regelmaat komen ook de andere groepen aan de beurt.
Door vanuit school veel aandacht hieraan te besteden hopen we dat u als ouders dit ook wilt
blijven doen. Op deze manier kunnen we de luizenoverlast terugdringen. U kunt u opgeven
via de mail of via SchouderCom bij juf Bettine. Persoonlijk even doorgeven mag natuurlijk
ook. Alvast hartelijk dank.
Ouderbijdrage
Het nieuwe jaar is al weer een tijdje gestart en het team is weer druk bezig met de verdere
planning van verschillende extra activiteiten voor de kinderen, zodat het schooljaar nog
leuker en leerzamer wordt. Pasen, slaapfeestje voor groep 2, excursies, schoolreisjes,
sportactiviteiten en kamp. Allemaal prachtige activiteiten die, naast Sint Maarten, Sinterklaas
en Kerstfeest, bekostigd worden door uw vrijwillige ouderbijdrage. Het is goed om te merken
dat een aantal ouders dit punt ook in de schoolgids heeft gelezen en de ouderbijdrage
inmiddels al heeft overgemaakt.
Bij deze activiteiten zijn we namelijk erg afhankelijk van de ouderbijdrage.
Helaas bleek uit onze gegevens ook, dat we van een groot deel van de ouders de
ouderbijdrage nog niet hebben ontvangen. Op dit moment is het een (te) groot risico
om de schoolreisjes alvast te reserveren. De benodigde financiële basis is nog niet op
orde.
Daarom verzoek ik u nogmaals, 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 of op de website. Mocht u door
omstandigheden niet kunnen betalen, vernemen wij dat graag. Misschien kunnen we in een
gesprek tot een oplossing komen.
Milieu project
In het kader van een milieuproject willen we als school in de weken van 11 april t/m 28 april
het plastic/ de pakjes en de blikjes apart gaan verzamelen. Op deze manier maken we aan
de kinderen zichtbaar hoeveel weggooimateriaal iedereen elke dag/week maar meeneemt
naar school. Dit project sluit aan bij het al in een eerdere nieuwsbrief (nr. 12) geplaatste
stukje / de oproep over de drinkpakjes.
Studiereis
Zoals u in nieuwsbrief 14 heeft kunnen lezen, ben ik komende week (4 t/m 8 april) op
studiereis. Dhr. Kardol is deze week aanspreekpunt voor u.
Met vriendelijke groet, Gijs Westenberg

Datum
31 maart
4 t/m 8 april
22 april
27 april
2 t/m 6 mei

Activiteit
De schoolfotograaf
Meester Westenberg op studiereis, meester Kardol aanspreekpunt
Koningsspelen Dag in het teken van sport en spel. Info volgt.
Koningsdag, de kinderen zijn deze dag vrij
Mei vakantie, de kinderen zijn deze week vrij

Vrijwilligers gezocht !!
Voor de locatie CBS de Klister Nieuw Buinen zijn wij op zoek naar
Vrijwilligers voor de tussenschoolse opvang.
Wat verwachten wij van onze collega?
 Een kindergerichte houding
 Goed kunnen samenwerken en overleggen met kinderen en collega's
 Een positieve denk- en communicatiewijze.
 Inspirerende en enthousiaste persoonlijkheid.
 Een gezond gevoel voor humor.
Wat hebben wij te bieden?
 Werkdagen in overleg op de maandag, dinsdag en donderdag vrijdag
 Een vergoeding per keer dat je aanwezig bent
 Een gezellig team
 Een contact persoon die je kan begeleiden en ondersteunen bij vragen,
knelpunten of problemen.
Informatie
Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
skidkinderopvang 0592-304190.
Heb je interesse, dan graag telefonisch contact opnemen of mailen naar
vacature@skidkinderopvang.nl
o.v.v. Vacature vrijwilliger TSO de Klister

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 14 april 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.

