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Bijbelverhalen.
Week 47 Mijn familie
20 t/m 24 november 2017
Benjamin wordt opgehaald, Genesis 43:15-34
De zilveren beker, Genesis 44:1-13
Jozef vertelt wie hij is, Genesis 45

Week 48: 27 nov. t/m 1 dec. 2017
De vrede komt, Jesaja 2:1-5
Het kind dat vrede brengt, Jesaja 7:1-17
Een weg voor God, Jesaja 40:1-11

Week 49 Speciaal voor jou
4 dec. t/m 8 dec. 2017
Lucas 1: 5 t/m 56
Zacharias krijgt nieuws te horen in de tempel.
Jozef hoort dat Maria een kind verwacht.

5 december
Hierbij een tweede aankondiging voor de viering van het Sinterklaasfeest. 5 December valt op een
dinsdag, dus een lange schooldag. Om iedereen toch de kans te geven een rustige Sinterklaasavond
te vieren, zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 de middag vrij. Mocht u (v.w.b. opvang) hierdoor in de
problemen komen, neemt u dan even contact op met de eigen leerkracht.
Schoenendoosactie!
Dit jaar kunnen de kinderen weer een schoenendoos vullen voor kinderen in een ontwikkelingsland.
Dank als u de doos al heeft ingeleverd! Er staat al een mooie selectie op het podium en er zitten al
heel veel mooi versierde dozen bij! Mocht u er nog niet aan toe zijn gekomen, het kan nog en u
maakt er een kind heel blij mee!
Vandaag (woensdag) en morgen kunt u de schoenendoos, eventueel met envelop met geld (5 euro)
voor het transport, nog inleveren op school. Vrijdag worden de dozen naar het verzamelpunt
gebracht. Veel plezier en succes met het maken en vullen van de schoenendozen!
Voor vragen kunt u terecht bij juf Mendel of juf Betty.
Onderwijsacties in december
Als bijlage een brief vanuit het bestuur over de mogelijke onderwijsacties in december.
Darttoernooi
Het darttoernooi van CBS De Klister en dartclub DC The
Arrows in de MFA op vrijdag 17 november 2017 was zeer
geslaagd! Diëgo is de winnaar van het toernooi geworden.
Runner-up (twee de plaats) was Jens. Arianne (van School
59) was derde en Noreen
was vierde.
Vanaf deze plaats wil ik,
meester Bernard, alle
vrijwilligers van DC The Arrows, de medewerkers van het
dorpshuis en de deelnemende kinderen hartelijk danken voor hun
bijdrage.
Wellicht wordt er, wegens groot succes, weer een darttoernooi
dit schooljaar georganiseerd!

Herinnering ouderbijdrage
In oktober heeft u de brief gekregen over het betalen van de ouderbijdrage. We hebben inmiddels
al aardig wat bijdragen mogen ontvangen. Als u nog niet heeft betaald, zou u dit dan voor 1
december willen doen? Met Sinterklaas en kerst in het vooruitzicht, kunnen we uw bijdrage goed
gebruiken om er mooie feesten van te maken voor de kinderen.
Rijden in ‘een auto’
Op donderdag 16 november zijn twee instructeurs van de verkeersschool
Nijland, uit Nieuw Dordrecht, bij ons op school geweest.
Ze gaven verkeerslessen aan de leerlingen van groep acht. Na een
verhaal over de theorie van het veilig deelnemen aan het verkeer,
mochten de leerlingen het geleerde in praktijk brengen in de rijsimulator. In de simulator werden verkeerssituaties nagebootst op een
groot beeldscherm en de leerlingen waren de chauffeurs van een auto
die deelnam aan het verkeer. De leerlingen hebben vooral aan dit
onderdeel veel plezier beleefd. Voor de kinderen een prachtige en
leerzame les over veilig deelnemen aan het verkeer.
Attentie ouders van leerlingen die met de fiets naar school komen!
De laatste tijd worden wij regelmatig door ouders gewaarschuwd, dat er fietsen
van kinderen tussen de andere fietsen staan, die niet op slot staan. Deze
kinderen zetten de fiets ook nog eens bij de gymzaal neer. Juist daar is geen
zicht op de fietsen. Mocht uw kind de fiets daar neerzetten, wilt u dit met hem
of haar bespreken. De beste plek om de fiets neer te zetten is in de eigen
fietsenstalling van de school en niet bij de gymzaal. Daarnaast is het verstandig
om de fiets op slot te zetten. Er is nogmaals geen (toe) zicht op de fietsen bij
de gymzaal.
Helaas komt het ook voor, dat kinderen de fiets bij de gymzaal in de doorgang naar het plein
zetten. Ouders met wandelwagens en oudere mensen moeten daardoor soms slalommen om er
langs te komen. Dat is geen veilige situatie. Fietsen horen in de fietsenstalling van de school en op
slot.

Datum
Week 46
23 nov.
24 nov.
5 december
22 december
1 januari 2018
8 januari

Activiteit
Start schoolfruit
Het Dode-Hoek project van VVN voor groep 8
Trefbaltoernooi groep 5 en 6
Hoog bezoek op school
12.00 uur start Kerstvakantie
CONOD + COG Drenthe = CKC Drenthe De fusie is een feit.
Eerste schooldag van 2018!

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 7 december 2017.
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.

