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Nieuwsbrief 6, 4 november 2015
Bijbelverhalen.
Week 45: 2 t/m 6 november 2015
De belofte van God, Genesis 15
Hagar vlucht, Genesis 16
Het verbond, Genesis 17
Week 47: 16 t/m 20 november 2015
Isaäk wordt geboren, Genesis 21:1-7
Hagar en Ismaël moeten weg, Genesis 21:8-21
Abraham wordt op de proef gesteld, Genesis
22:1-9

Week 46: 9 t/m 13 november 2015
De drie mannen, Genesis 18:1-15
Abraham bidt voor Sodom, Genesis 18:16-33
Lot vlucht uit Sodom, Genesis 19:1-29

De
drie mannen, genesis 18: 1 - 15

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we nieuwe leerlingen welkom heten: Jante Drenthe, Cheryl
Reinders. We wensen jullie hierbij een fijne tijd op de Klister!
Kort verslag GMR vergadering 13 oktober 2015
Na de zomervakantie is de GMR, in de nieuwe samenstelling , bij elkaar gekomen om te
praten over praktische zaken, zoals vergaderdata ,vergaderplaats en de samenstelling van
het Dagelijks Bestuur. Op 13 oktober is de GMR echt van start gegaan. De GMR spreekt
(mee) in onderwerpen die de meerderheid van de scholen ( af alle scholen) aangaan. Om
In gesprek te blijven met alle MR ‘en van de 12 CONOD scholen, heeft nu elke school een
eigen MR-emailadres. Uniforme mailadressenzorgen werken zeer overzichtelijk.
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.
Tijdens de startavond is al gebleken dat de leden van de GMR enthousiast begonnen zijn aan
hun nieuwe taak.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben: de GMR is bereikbaar via gmr@conod.nl .
Vervanging Juf Petra
Na de kerstvakantie gaat Juf Petra met zwangerschapsverlof. We wensen haar een goede
tijd toe en hopen dat alles goed verloopt.
We hebben er ons best voor gedaan om de vervanging van juf Petra zo goed mogelijk te
regelen.
Juf Nienke Waalkens gaat gedurende het verlof van Juf Petra groep 4 /5 les geven. Voor de
groepen waar juf Nienke Waalkens normaal les aan geeft, hebben we in overleg ook een
goede oplossing kunnen regelen. Juf Suzanne Huseman komt aan deze groepen (groep 5a
en groep de Spetters) les geven. Juf Suzanne is zeker bij groep 1 /2 geen onbekende, zij
heeft hier al vaker gedurende langere tijd gewerkt. Op deze manier hebben we voor alle
groepen de vervanging rond. Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben
gebracht. Met vriendelijke groet, Gijs Westenberg

Overblijf/ TSO
Zoals we al eerder in nieuwsbrieven hebben aangegeven, is het voor de tussen schoolse
opvang (TSO) erg lastig om het overzicht te behouden en de veiligheid te waarborgen
tijdens het buitenspelen gedurende het overblijven voor de middengroep. Zeker deze
middengroep, die op het kleine plein achter het hek speelt, wordt steeds maar gehinderd
door kinderen die al weer terug komen op school, al dan niet met fiets. Daarom hebben we
in overleg afgesproken dat het hek tot 13.00 uur gesloten blijft! Tot 13.00 uur is het dus niet
mogelijk om de fiets in de fietsenstalling te plaatsen en/ of op het kleine plein te gaan spelen
voor kinderen die niet naar de overblijf / TSO gaan.
Voor alle duidelijkheid; De overblijfmoeders zijn geen pleinwacht en houden alleen toezicht
op de kinderen van de overblijf. De pleinwacht is er van 8.15 uur tot 8.30 uur, in de kleine
pauze en van 13.15 uur tot 13.30 uur. We verzoeken u dan ook om de kinderen die thuis
eten tegen die tijd (8.15 uur en 13.15 uur (weer)) naar school te laten gaan.

Ouderbijdrage 2015 - 2016

Afgelopen schooljaar hebben er weer veel bijzondere activiteiten plaats gevonden. U kunt
daarbij denken aan activiteiten die buiten het lokaal plaats vonden zoals bijvoorbeeld;
excursies, schoolreisjes, sportdagen en kamp. Ook waren er activiteiten die te maken
hadden met identiteit en/of cultuur zoals bijvoorbeeld; Kerst, Pasen, Sint Maarten,
Sinterklaas, boekenweek activiteiten en Koningsdag/Koningsspelen.
Deze activiteiten hadden nooit plaats kunnen vinden zonder de vrijwillige financiële bijdrage
van de ouders. Vanuit de overheid krijgt de school namelijk geen financiële ondersteuning
voor activiteiten die buiten de reguliere onderwijstaken vallen.
We hopen dan ook dat u de ouderbijdrage weer spoedig gaat overmaken. De eerste
activiteiten staan namelijk al weer op het programma.
De bedragen voor ouderbijdrage zijn (per kind):
€ 35,00
€ 45,00
U kunt de bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer:
iban: NL 31 RABO 038.07.03.351 t.n.v. Schoolfonds “De Klister”.
Chocolade actie Ack:
Vorige week hebben alle kinderen folders van de chocolade actie ontvangen.
De actie wordt gehouden om de kas van de activiteitencommissie te vullen zodat wij leuke
dingen voor de kinderen van De Klister kunnen blijven organiseren.
De bestelde chocoladepakketten kunnen vervolgens tijdens de komende kerstmarkt (datum
volgt z.s.m.) worden opgehaald.
We hopen dat iedereen weer fanatiek meedoet met deze originele actie.
Graag de bestelformulieren uiterlijk 13 november samen met het geld in een envelop
voorzien met de naam van uw kind inleveren bij de juf of meester.
Met vriendelijke groet,
Anno, Andre, Romulus, Valentina, Heleen, Yvet, Nienke en Henriette
Schoolfruit is gestart!
Zoals al eerder aangegeven, is onze school ingeloot voor het schoolfruit. Wij zijn daar erg blij
mee, omdat we zo extra aandacht kunnen geven aan de gezonde tussendoorhap voor de
leerlingen. Vanaf 2 november tot en met 22 april ontvangen alle kinderen drie keer per
week een fruit en/of groentehap voor in de tussenpauze. We hopen dat u voor de twee
andere pauzehapmomenten ook wilt nadenken over een gezond tussendoortje!

Datum
4 nov
9 en 12 november
21 dec. – 1 jan.
4 jan.

Activiteit
Start schoolfruit
10 minuten gesprekken
Kerstvakantie
1e schooldag 2016

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 19 november.
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.

