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Een nieuw schooljaar
Ook na deze vakantie blijkt uit de verhalen maar weer, dat er in 6 weken veel kan gebeuren.
Wat is het dan fijn om na een zomervakantie bijna iedereen weer gezond en wel op school
te kunnen begroeten! Spannend soms, dat wel. Wie is nu eigenlijk die nieuwe juf? En hoe zal
het gaan met de andere kinderen in mijn nieuwe groep? Of misschien wel voor het eerst
naar deze school, extra spannend.
Maar ondanks de kleine spanningen hier en daar zien we toch vooral weer plezier na de
vakantie. We hebben weer een goede start gemaakt en zijn al weer hard aan het werk. Ik
wil graag met de volgende meditatieve tekst openen:
Ga met ons mee
God,
We sjouwen heel wat af in ons leven.
Onze kennis stapelt zich op.
We slepen onze ervaring mee,
goede en slechte dingen.
Wat een bagage heb je nodig!
Maar soms twijfelen we wel eens.
Waartoe leidt het allemaal?
Komen we er zo wel?
Ga met ons mee op onze weg.
Deel ons geluk als er iets lukt
en help ons als het zwaar wordt.
Wees ons kompas, dat aangeeft
welke kant we op moeten.
En geef ons vertrouwen
dat we zo uit zullen komen
bij een zinvol bestaan
en een wereld met toekomst.

Ik wil graag iedereen, die met onze school te maken heeft, een heel goed jaar toewensen!
En dan is het begin, het belangrijkste deel van het werk, gemaakt. Maar wat volgt er dan?
Een goede start is tenslotte mooi, maar het is nog mooier als het niet alleen bij de start
blijft! Dit schooljaar gaan we dan ook weer verschillende dingen doen. Zo willen we gaan
werken met iPads. Daar zult u in de loop van dit schooljaar nog meer van horen.
Verder willen we in elke groep gaan lesgeven in Engels. Hoe we dat precies gaan doen, daar
komen we, bijvoorbeeld tijdens de informatie avonden, nog op terug.
Al met al willen we er vooral een heel mooi en leerzaam schooljaar van maken. En dat doen
we graag weer samen met u. Onderzoek heeft namelijk al meerdere malen uitgewezen dat
een hoge betrokkenheid van ouders bij het leren van hun kind, de leerresultaten op
verscheidene gebieden ten goede komt. En we gaan natuurlijk met elkaar voor een optimale
ontwikkeling van alle kinderen. Het begin is geweest, op naar de rest van het schooljaar!
Met vriendelijke groet namens het team,
Gijs Westenberg

Bijbelverhalen.
Week 34: 17 aug t/m 21 aug
Wondermooi
Deze week staan de verhalen in het teken van
verwondering, we staan stil bij alles wat
bijzonder is in de wereld om ons heen.
Zo mooi!, Genesis 1: 1-2: 3
Geen zorgen, Matteüs 6: 25-29
Een klein zaadje, Matteüs 13: 31-32

Week 35: 24 aug t/m 28 aug
Wat geloof jij?
Deze week staan we stil bij wat we geloven.
Uit de Bijbel lezen we over de leerlingen van
Jezus die op weg gaan om overal te gaan
vertellen. Wat gaan zij precies vertellen?
Goed nieuws, Matteüs 10: 2-7
De messias, Matteüs 11: 2-6
Voor iedereen, Matteüs 11: 25

Week 36: 30 aug. t/m 4 sept.
Het paradijs, Genesis 2:8-25
De slang, Genesis 3
Kaïn en Abel, Genesis 4:1-16

een mosterdzaadje mat. 13: 31

Welkom …
Nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we nieuwe leerlingen welkom heten: Fien en Teun Holsappel
Emma Akse, Tim Warringa, Margot Hospers, Lotte Mulder, Wilco Wessels, Kayleigh
Timmermans, Elise Jongsma, Finette Meijer, Elise Jungman en Dorian Wubbels.
We wensen jullie hierbij een fijne tijd op de Klister!
Verdere informatie over dit nieuwe schooljaar ontvangt u zo spoedig mogelijk in een nieuwe
kleine schoolgids. Dit is een gidsje met belangrijke actuele informatie over de school en voor
dit schooljaar 2015-2016. Op de website www.cbsdeklister.nl vindt u dan de complete en
binnenkort bijgewerkte actuele schoolgids. Daarnaast houden we u ook op de hoogte via de
nieuwsbrief. U ontvangt de nieuwsbrief via SchouderCom en u kunt hem natuurlijk ook
altijd via de website nog eens nalezen.
Afwezigheid
Dhr. Kardol is deze week afwezig i.v.m. ziekte. We hopen dat hij volgende week weer kan
beginnen. We wensen hem veel sterkte en beterschap toe.
Informatieavonden:
Komende weken zijn er weer de informatieavonden. Tijdens deze avonden krijgt u te horen
wat er het komend jaar in de groep van uw kind(eren) gaat gebeuren. Uiteraard is er ook
gelegenheid voor het stellen van algemene vragen. Het is deze avond voor de leerkrachten
niet mogelijk om in te gaan op specifieke vragen over uw kind. Daarvoor kunt u altijd een
andere afspraak maken.
Groep
datum
Groepen 1 en 2
21 september
(Spetters, Stampers en Bubbels)
Groep 3a en 3b
31 augustus
Groep4b/5b, groep 4a en groep 5a
10 september
Groep6b/7a, groep 6a, groep 7b van 7b/8b 03 september
Groep 8a en groep 8b van 7b/8b
17 september
(de inf.avond groep 8 is nog even onder voorbehoud)
De informatieavonden beginnen om 19.30 uur.

U bent van harte welkom!

Fluorspoelen:
Hallo ouders
Na 5 jaar wil ik graag na dit schooljaar om gezondheidsreden met de coördinatie van het
fluorspoelen stoppen. Graag wil ik dit daarom in de loop van dit schooljaar overdragen aan
een andere ouder.
Het kost alleen in het begin van het schooljaar wat tijd, als het eenmaal loopt valt het erg
mee. Als je meer wilt weten wat de coördinatie inhoudt, kun je me bellen of mailen.
Nieuwe fluormoeders en/of fluorvaders
Wij zijn opzoek naar fluormoeders (of vaders natuurlijk) die één keer in de drie of vier weken
met de kinderen willen fluorspoelen. Dit gebeurt op de maandagmiddag van +/- 13.15 tot
14.00 uur. Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om het fluorspoelen voort te blijven
zetten.
Valentina Dijkstra: 06-52619808.

Email: fluorspoelendeklister@gmail.com

Avond4daagse:
Hallo ouders,
Afgelopen schooljaar hebben wij voor het eerst in jaren samen met ruim 111 kinderen van
de hele Klister de avond4daagse gelopen. Iedereen bedankt voor jullie hulp en gezelligheid,
maar na 4 jaar wil ik graag om gezondheidsreden met de coördinatie van de avond4daagse
stoppen. Graag wil ik dit daarom voor het komende schooljaar overdragen aan een andere
ouder.
De groepen 5 t/m 8 lopen onder de begeleiding van Juf Betty.
Het kost niet veel tijd. Als je meer wilt weten wat de coördinatie inhoudt, kun je me bellen
of mailen.
Valentina Dijkstra: 06-52619808.
Email: avond4daagsedeklister@gmail.com

Datum
17 augustus
31 augustus
3 september
3 september
10 september
17 september
21 september
19 t/m 23 okt.

Activiteit
1e schooldag 2015 - 2016
Informatieavond groep 3a en 3b, aanvang 19.30 uur
Studiedag personeel, de kinderen zijn deze dag vrij.
Informatieavond groep 6b/7a, groep 6a, groep 7b van 7b/8b, aanvang 19.30 uur
Informatieavond groep 4, 4/5 en 5, aanvang 19.30 uur
(O.V.) informatieavond Groep 8a en groep 8b van 7b/8b, aanvang 19.30 uur
Informatieavond van alle groepen 1 en 2, aanvang 19.30 uur
Herfstvakantie

Vakantierooster 2015-2016
Het vakantierooster ziet er voor dit schooljaar als volgt uit:
Herfstvakantie
: 19 t/m 23 oktober
Kerstvakantie
: 21 dec. 2015 t/m 1 jan. 2016
Voorjaarsvakantie
: 29 feb. t/m 4 maart
Pasen
: 25 en 28 maart (29 maart is studiedag)
Koningsdag
: 27 april
Meivakantie
: 2 t/m 6 mei
Pinksteren
: 16 mei
Zomervakantie 2016 : 18 juli t/m 25 aug.

Studiedagen personeel:
Voor het komend schooljaar zijn de kinderen op de volgende dagen vrij:
3 september 2015,
3 november 2015,
5 en 8 februari 2016,
29 maart 2016,
24 en 27 juni 2016.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 2 september.
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.

