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Bijbelverhalen.
Week 23: 5 t/m 9 juni 2017
Petrus en Johannes worden gearresteerd,
Handelingen 4:1-22
Het leven van de gemeente, Handelingen 4:32-37
De gevangenis is leeg, Handelingen 5:17-26

Week 24: 12 t/m 16 juni 2017
De apostelen gaan door, Handelingen 5:27-42
Filippus en de Ethiopiër, Handelingen 8:26-40
Saulus wordt geroepen, Handelingen 9:1-9

Week 25: 19 t/m 23 juni 2017
Eneas wordt beter, Handelingen 9:32-35
Tabita wordt beter, Handelingen 9:36-43
Petrus wordt bevrijd door een engel, Handelingen
12:1-19

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen dagen mochten we weer een nieuwe leerling welkom
heten: Jahmeiro Dos Santos.
We wensen je hierbij een fijne tijd op
de Klister!

Bezoek Koningin Maxima
Zoals u waarschijnlijk heeft vernomen komt aanstaande dinsdag 13 juni Koningin Maxima op bezoek
in Nieuw-Buinen. Zij opent rond 12 uur de nationale burendag. Het wordt vast prachtig en iedereen
is dan ook welkom om er bij te zijn.
Uiteraard is er een kleine keerzijde aan dit bezoek. In het kader van de veiligheid vindt de
bijeenkomst plaats in de binnentuin van de MFA. Om diezelfde reden, veiligheid, gaat
maandagavond de parkeerplaats op slot tot na het vertrek van de koningin. Dat zal rond 12.30 uur
zijn. U snapt dat dit om meerdere redenen ook gevolgen heeft voor de school. We willen iedereen in
staat stellen om dit feest bij te wonen en gebruik te maken van deze unieke mogelijkheid om de
koningin live te zien. Aan de andere kant belooft het zo druk en onoverzichtelijk te worden dat de
school geen risico en verantwoordelijkheid wil nemen.
Daarom is in overleg met OBS De Poolster het volgende besloten:
Alle kinderen zijn dinsdag om 10.30 uur vrij! ’s Middags beginnen we gewoon weer om 13.30
uur.
Wilt u uw kind(eren) uit groep 1 t/m 4 om 10.30 uur uit school komen ophalen? Gelet
op alle drukte die dit bezoek met zich mee gaat brengen: de gesloten parkeerplaats, de kinderen
van de scholen uit Nieuw-Buinen en Stadskanaal, u, alle andere toeschouwers, de genodigden,
willen we graag dat u uw kinderen zelf begeleidt. (Of dit nu naar huis is of naar het feest.)

De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen (zonder tegenbericht van uw kant) wel
zelfstandig naar huis. Bij twijfel, ons advies om ook deze leerlingen op te komen halen. Het
belooft erg druk te worden!
De school neemt geen verantwoordelijkheid voor de leerlingen die op het plein blijven.
U als ouder bent dan verantwoordelijk.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw kind(eren) op te vangen, hoort de leerkracht dat van u.
De kinderen die niet worden opgehaald of die naar de overblijf/ TSO gaan, blijven in de eigen
groep of komen in een lokaal aan de kant van het plein bij elkaar. Zij gaan in ieder geval niet naar
buiten.
Wilt u in ieder geval voor 8.30 uur dinsdag, als er iets bijzonders is, contact op nemen
met de leerkracht van uw kind? Het is belangrijk dat deze tijdig op de hoogte is van
eventuele bijzonderheden.
Tot slot het vriendelijke verzoek om dinsdag op de fiets of te voet naar school te komen!
We hopen op een feestelijke en goede start van de burendag 2017!
De schooltijd op de woensdag
Na lang wikken en wegen heeft het team, in overleg met de mr., besloten om de schooltijden op de
woensdag iets aan te passen. Het is de bedoeling dat met ingang van het nieuwe schooljaar alle
groepen op de woensdag een kwartiertje langer op school zijn. D.w.z. de groepen 1 t/m 4 tot 12.15
uur en de groepen 5 t/m 8 tot 12.30 uur. Vanuit de groepen kwam het signaal dat een kwartiertje
langer op deze ochtend, er net voor kan zorgen dat er nog een goede (complete) les kan worden
gegeven. Dit extra kwartiertje op de woensdag levert uiteindelijk 2 hele schooldagen op. Het is
natuurlijk niet de bedoeling dat de leerlingen te veel uren maken. De kinderen krijgen deze 2 dagen
daarom als vakantiedagen terug. Het personeel gebruikt deze twee dagen dan als scholingsdagen.
Hierbij ontvangt u nogmaals een overzicht van de vakanties voor het nieuwe schooljaar.
Vakanties-Vrije dagenschooljaar 2017-2018
Herfstvakantie
23 oktober t/m 27 oktober 2017
Kerstvakantie
25 dec. t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie
26 feb t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag
30-mrt-18
Pasen
02-apr-18
Koningsdag,
27-apr-18
Meivakantie
30 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren
21-mei-18
Zomervakantie
23 juli t/m 31 augustus 2018
Vrijdagmiddag voor kerst
vrijdagmiddag 22 dec. 2017
Vrijdagmiddag voor zomervakantie vrijdagmiddag 20 juli 2017
De data van de extra vrije dagen ontvangt u voor de zomervakantie. Dit is mede afhankelijk van
bijvoorbeeld de scholing voor het team en de planning van de toets weken.

Kleine beestjes project CBS de Klister
Wij hebben een project gehad over kleine beestjes. Dit project wordt mogelijk gemaakt door de
gemeente Borger-Odoorn in samenwerking met het IVN-Drenthe. De bedoeling is dan dat de
kinderen aan de slag gaan met een bepaald thema, gericht op de natuur.
In alle groepen hebben de kinderen ditmaal gewerkt over kleine beestjes. Ze mochten kleine beestjes
opzoeken, bekijken, tekenen en ook knutselen. We hebben bijvoorbeeld vuurvliegjes, bijenkorf, een
rups van sokken, slakken van klei, beestjes van hout en/of zilverfolie en nog op veel meer andere
manieren beestjes gemaakt.

We hebben ook een ontdekpad gedaan, in en om de school. Hierbij leren de kinderen veel over hoe
bepaalde beestjes leven, hoe ze eruit zien, soorten onderscheiden, het nut ervan en nog veel meer
leerzame weetjes. Dan kon je bijvoorbeeld twee slakken nat spuiten en bekijken hoe deze reageren en
wat ze doen. Er was een presentatie door middel van een PowerPoint, waarin heel veel belangrijke
informatie werd verstrekt.
We gingen een paar middagen naar buiten kleine beestjes zoeken en vervolgens in de klas grondig
onder een loep bekijken.
Het geheel van dit project werd afgesloten op woensdagochtend 24 mei, d.m.v. een
tentoonstelling/presentatie(11.30-12.15 uur). Hierbij werden alle knutselwerken en de informatie die
de kinderen hadden opgedaan gepresenteerd aan ouders, opa’s en oma’s en zelfs wethouder
Buijtelaar van Borger-Odoorn en een IVN-medewerker. Zij konden spelletjes doen, vragen
beantwoorden en/of verwerken d.m.v. Ipads, posters bekijken en natuurlijk kleine beestjes eens goed
bekijken. Dit alles ging onder het genot van een hapje en een drankje.
Het was een geslaagd project, dat kinderen enthousiast heeft gemaakt en waarbij gezelligheid de
boventoon voerde.
Foto 1: Wethouder Buijtelaar neemt en kijkje in de verschillende groepen
Foto 2: Een insectenhotel gebouwd door de kinderen van groep 2
Foto 3: Ontdekpad
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Datum
13 juni
21 t/m 23 juni
20 – 23 juni

Activiteit
Bezoek Koningin Maxima aan Nieuw-Buinen
Kamp groep 8
Avond4daagse

29 juni
3 juli
7 juli 2017

Schoolreis groep 5,6 en 7
Studiedag personeel, de kinderen zijn deze dag vrij.
Pleinfeest

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 22 juni.
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.

