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Bijbelverhalen.
Week 49 Speciaal voor jou
4 dec. t/m 8 dec. 2017
Lucas 1: 5 t/m 56
Zacharias in de tempel.
Maria krijgt bezoek.

Week 50 Het is begonnen
11 dec. t/m 15 dec. 2017
De geboorte van Johannes, Lucas 1:57-66
Het lied van Zacharias, Lucas 1:67-80
De droom van Jozef, Matteüs 1:18-25

Week 51 Lied uit de Hemel
18 dec. t/m 22 dec. 2017
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
De herders in het veld, Lucas 2:8-20
In het begin, Johannes 1:1-18

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we weer een nieuwe leerling welkom heten:
Ryan Eilert.
We wensen je hierbij een fijne tijd op de Klister!
Actie kinderpostzegels
Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar meegedaan
aan de Kinderpostzegelactie. Dankzij onze
kinderen is het mooie bedrag van € 4932,54
opgehaald. Goed gedaan groep 7 en 8!

Onderwijsacties op 12 december!
Minister Slob wil helaas geen aanpassingen doen in de
beschikbaar gestelde middelen voor het onderwijs. Gisteren is de deadline
afgelopen die de vakbonden de minister hadden gesteld. Hij heeft daar
verder niet meer op gereageerd. Daarom zullen er op 12 december weer
landelijke acties worden gehouden.
Ook onze school doet daar aan mee!
Houdt u er rekening mee dat de school op deze dag dicht zal
zijn en uw kind dus niet op school terecht kan.
Audit op de Klister.
Afgelopen maand heeft een “auditteam” van 2 daarvoor opgeleide directeuren, acht groepen op De
Klister bezocht en een les bijgewoond. ’s Middags was er een gesprek met onze intern begeleiders
Hans Kardol en Nienke Jalving en een gesprek met de directeur over de algemene gang van zaken.
Daarnaast bestudeerden zij de zorgdocumenten van de school.
Om de kwaliteit van onze school zo goed mogelijk te laten zijn, vinden we het wenselijk om
objectief de kwaliteit van ons lesgeven te meten. In dit geval gaat het specifiek om de instructie van

de les en om de leerlingenzorg. Net zoals de onderwijsinspectie dat doet, gaat het auditteam op een
aantal punten letten t.a.v. ons lesgeven. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld een duidelijke uitleg,
een taakgerichte werksfeer, de leerlingen zijn actief betrokken of afstemming op verschillen in
ontwikkeling. Ook de documenten die betrekking hebben op de leerlingenzorg worden onder de
loep genomen. Voorbeelden hiervan zijn het systematisch volgen en analyseren van de ontwikkeling
van de leerlingen of planmatig de effecten van de zorg evalueren. Er zijn uiteraard veel meer
aspecten waar naar gekeken wordt, dit is een kleine selectie. De uitkomst hiervan wordt gebruikt als
basis voor actieplannen, waarmee we de kwaliteit van ons onderwijs verder willen versterken.
Er gaat, is ook de mening van het auditteam, heel veel goed! De school heeft volgens het rapport
van het auditteam de lessen en de verdere (zorg) zaken erg goed voor elkaar!
Het is een rapport geworden waar we heel trots op zijn!
Schoenendoosactie
Dit schooljaar hebben we weer meegedaan aan de
schoenendoosactie.
We hadden dit jaar gekozen voor een andere organisatie,
een christelijke organisatie; Actie4kids.
Donderdag 23 nov was de laatste inleverdag. Op die dag
kwamen er veel gevulde schoenendozen binnen! Vrijdag
de 24ste werden de schoenendozen ingeleverd bij het
inleverpunt in Assen.
Dit jaar mochten we 64 schoenendozen namens onze
school aanbieden!
Iedereen die geholpen heeft, heel erg bedankt!
Groep 6 naar het Drents Museum
Afgelopen donderdag is groep 6 op excursie geweest
naar het Drents museum in Assen. Dit in het kader van
de culturele mobiliteit. We hebben een bezoek
gebracht aan het grootste poppenhuis en werden
geheel in stijl ontvangen, door een heer uit het
verleden. Daarna hebben we nog een bezoek gebracht aan de kelder van het
Drents Archief, welke geheel geschikt was gemaakt voor het ontvangen van
scholen. Door middel van computers en scanners, gingen de kinderen op zoek
naar de verstopte zegelring van Willem V. Een boeiende en leerzame excursie,
waarbij we veel hebben
geleerd over stadhouders,
patriotten en Willem V. Dat
kwam goed uit, want daar
gaat de toets van deze week
over!

Datum

Activiteit

12 december

Stakingsdag! De school is gesloten

21 december

Kerstviering in de Babtistenkerk Nieuw-Buinen
1e viering 17.45 uur leerlingen met achternaam A t/m L
2e viering 19.30 uur leerlingen met achternaam M t/m Z
12.00 uur start Kerstvakantie
CONOD + COG Drenthe = CKC Drenthe De fusie is een feit.
Christelijke Kindcentra Drenthe

22 december
1 januari 2018
8 januari

Eerste schooldag van 2018!

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 21 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.

