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Bijbelverhalen.
Week 20: 17 t/m 20 mei 2016
Het feest van de koning, Ester 1:1-9
Koningin Wasti wil niet komen, Ester 1:10-22

Week 21: 23 t/m 27 mei 2016
Ester wordt koningin, Ester 2:1-18
Mordechai ontdekt een geheim plan, Ester 2:9-13
Mordechai buigt niet, Ester 3:1-15

Week 22: 30 mei t/m 3 juni 2016
Mordechai zegt dat Ester iets moet doen, Ester 4
Ester gaat naar de koning, Ester 5:1-8
Haman laat een paal neerzetten, Ester 5:9-14

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we een nieuwe leerling welkom heten: Jesse Veldhuis. We wensen je
hierbij een fijne tijd op de Klister!
Kort verslag GMR vergadering 25 april 2016
Tijdens de GMR vergadering komen beleidstukken ter sprake 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 wij gesproken over het Bestuursformatieplan 2016/2017.
Het doel van het formatiebeleid is om op bestuursniveau te bepalen of er voldoende formatie is om
de werkgelegenheid van het personeel in vaste dienst te behouden en tevens te bepalen of dit de
komende jaren ook het geval zal zijn. Tegelijkertijd wil het bestuur de continuïteit van het
onderwijsaanbod van de scholen waarborgen en zijn onderwijskundige en personele doelen
realiseren.
Het advies/instemming van de GMR is bedoeld om kaders voor besteding van de middelen aan te
reiken voor de schoolformatie.
De scholen kunnen daarna, binnen de kaders van het Bestuursformatieplan, aan de slag met de
schoolformatie.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben: de GMR is bereikbaar via gmr@conod.nl .
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 dit feest tot een succes te maken, hebben we minstens 75 vrijwilligers nodig. Mocht je ons mee
willen helpen – dat kan ook voor 1 uur – meld je dan aan via de mail: acdeklister@gmail.com , via
Schoudercom of benader gewoon 1 van de Ack-leden. Doen!!
Met vriendelijke groet, Anno, Heleen, Valentina, Nienke, Yvet, Romulus, Menno, Bert-Jan, Miranda
en Henriette

Kwaliteitsaudit
Om de kwaliteit van scholen te waarborgen, wordt elke school eens in de vier jaar bezocht door de
onderwijsinspectie. Omdat ons laatste inspectiebezoek in 2012 heeft plaatsgevonden, verwachten
we dit jaar weer bezocht te worden. Om goed voorbereid te zijn op dit bezoek, laten we op
maandag 23 mei een audit uitvoeren door het auditteam van CONOD. Twee directeuren van
collega-scholen komen deze hele dag op school en meten, door middel van klassenbezoeken,
gesprekken en documentenanalyses, de kwaliteit van ons onderwijs aan de hand van de criteria die
de onderwijsinspectie ook hanteert. Na afloop ontvangen we een rapport met daarin de stand van
zaken. Zo weten we waar we goed in zijn en waar we nog aan kunnen werken en zijn we goed
voorbereid op het inspectiebezoek, wanneer dit plaatsvindt.

Verkeersouders
De school heeft het Drents verkeersveiligheidslabel !
De school heeft de afgelopen periode een her-meting gehad en we zijn weer geslaagd!!
Een onderdeel van het Drents verkeersveiligheidslabel is dat wij werken met verkeersouders:
ouders die bijvoorbeeld meedenken over het verkeersonderwijs, die helpen bij het organiseren van
het verkeersexamen en /of de fietsenkeuring. Wij zoeken nog een ouder die onze verkeersouder
hierbij graag zou willen ondersteunen. Wilt u meer weten of u meteen aanmelden, stuurt u dan
een mailtje naar cbsdeklister@conod.nl. Alvast bedankt!
Bingo voor ALS
Afgelopen donderdag vond er in de aula een bingo plaats voor de groepen 6, 7 en 8. De bedoeling
van deze bingo was om geld in te zamelen voor de ziekte ALS.
Zoals jullie wellicht weten, gaat onze klasgenoot Marijn Lunsing op 3 juni de Mont Ventoux op
fietsen! Hij doet dit om geld in te zamelen voor de stichting ALS.
Zijn vader Henk lijdt namelijk aan een “broertje” van deze ziekte.
Wij wilden Marijn graag een steuntje in de rug geven in de vorm van een financiële bijdrage.
De bingo werd een groot succes……wat waren er veel mensen, echt fantastisch. Veel mensen
droegen hun steentje bij. Zo bakten een aantal leerlingen met hun moeder of oma iets lekkers om
te verkopen bij de koffie en thee. Er waren o.a. cakes, chocolade-, appel-, havermout- en
worteltaarten. Deze werden verkocht voor 1 euro per plak of punt samen met iets te drinken. Dit
alles leverde ruim 100 euro op….
Veel ondernemers stelden belangeloos prijzen beschikbaar. Van een MAC horloge, paninigrill, mooie
planten tot kaartjes voor ijsjes, Ballorig, Drouwenerzand, de bioscoop en volledige
boodschappentassen. Er was veel moois te winnen!
Tijdens de bingo kregen we van een oma van een van de leerlingen ook nog een cheque namens de
Rabobank. Dit geld telden we ook bij het totaalbedrag op.
Uiteindelijk hadden we een mooi bedrag van ruim 700 euro! Dit bedrag gaan we binnenkort aan
Marijn overhandigen.
Iedereen die aan deze bingo heeft meegewerkt: bedankt!

Datum
23 mei
25 mei
31 mei t/m 3 juni
15 tm/m 17 juni
20 juni
23 juni
24 en 27 juni
1 juli
4 en 5 juli
7 juli
11 juli
13 juli
15 juli

Activiteit
Schoolreis groep 1 en 2
Slagbal - en voetbaltoernooi groep 8 Musselkanaal.
Avond4daagse
Kamp groep 8
Schoolreis groep 3 en 4
Schoolreis groep 5 t/m 7
Studiedagen, de kinderen zijn deze dagen vrij!
Pleinfeest
10 minutengesprekken
Rapport
Juffendag
Afscheidsavond groep 8
12.00 uur start zomervakantie!
(t/m 28 augustus;
29 augustus = 1e schooldag 2016-2017)

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 juni 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.

