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Bijbelverhalen.
Week 39: 26 t/m 30 september 2016
Door de zee, Exodus 14
Brood uit de hemel, Exodus 16
Water uit de rots, Exodus 17:1-7

Week 40: 3 t/m 7 oktober 2016
De berg Sinai, Exodus 19
De tien geboden, Exodus 20

Week 41: 10 t/m 14 oktober 2016
Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De intocht in het land, Jozua 3,4

Kinderpostzegelactie
Ook dit jaar doen we (groep 7 en 8) weer mee met de kinderpostzegelactie.
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten
duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. En dat al generaties lang. De
Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is uniek in de wereld. Daar mogen we best
trots op zijn. Ruim 160.000 kinderen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs, wij dus ook,
leren op deze manier om iets over te hebben voor een ander. Naast leerzaam is de actie ook vooral
erg leuk. Afgelopen woensdag (28 sept.) ging de actie van start.
En dan …. Is het klaar!
Vlak voor de zomervakantie is de verbouwing van de wc
groepen begonnen en nu zijn ze dan gelukkig klaar! Daar
zijn we heel blij om, want met meer dan honderd
leerlingen het met een paar wc’s moeten doen, is geen
pretje. Maar het resultaat mag er zijn. Het ziet er weer
schoon en fris uit.
Kleur op het plein

Op het plein is meester Bram voor ons druk in de weer
geweest. Alle grijze betonblokken hebben nu een kleurtje.
We hopen dat de kinderen er nu minder vaak tegenaan
botsen. Dat was tenslotte een van de hoofdredenen om in
eerste instantie te starten met het verven van de palen.
(Natuurlijk speelde het ook mee, dat we graag wat meer
kleur aan het plein wilden geven … )

Even voorstellen:
Hallo allemaal,
Ik ben Marleen Mulder, 29 jaar en kom uit Noordscheschut.
In 2013 heb ik mijn Pabo diploma gehaald en ben ik aan de slag gegaan als invaljuf.
Ik heb inmiddels bij diverse scholen ingevallen bij de groepen 1 t/m 7.
In mijn vrije tijd speel ik toneel bij een amateurtoneelgroep en wandel ik graag met mijn vriend.
Jullie zullen mij de woensdagen zien i.p.v. Juf Mendel bij groep 1/2 "de spetters".
Ik heb er veel zin in om met de kinderen aan de slag te gaan.
Groetjes Juf Marleen
Start kinderboekenweek op 5

oktober

Op vrijdagochtend 14 oktober van 11.15 uur t/m 11.45 uur is er de opa en oma ochtend. Een
uitnodiging volgt binnenkort!
Rapporten
Wij zijn de rapporten weer aan het verzamelen. We zouden het fijn vinden als u (indien dit nog niet
is gebeurd) het rapport van uw kind komende week weer mee naar school zou willen geven.
De informatieavond groep 8
Op de volgende dag is deze informatieavond gepland:
Do 29 sept. groep 8a en 8b
aanvang 19.00 uur
Herinnering bloembollenactie
Vergeten jullie de bloembollenactie niet!!!
De bestellingen kunnen nog tot en met 30 september 2016
worden ingeleverd op school.
Heb je nog extra bestellijsten nodig? Deze kun je halen bij je juf
of meester.
Dus doe je best!!! Zodat wij ook dit schooljaar weer leuke activiteiten voor jullie kunnen
organiseren!!!Groetjes namens de ACK,
Anno, Nienke, Romulus, Miranda, Bert-Jan, Menno, Yvet, Heleen en Valentina
Verkeer
Op 24 oktober is er voor de groepen 7 , 7 /8 en 8 weer het ‘dode hoek’ project. De leerlingen horen,
zien en beleven hoe het is voor een vrachtwagenchauffeur, als er kinderen met de fiets langs hun
vrachtwagen gaan bij bijvoorbeeld een stoplicht.
Op 1 november is er de jaarlijkse fietsencontrole. Leden van het VVN team Borger-Odoorn komen
langs om de fietsen te keuren. U krijgt in de week van 24 oktober daarvoor nog een folder met
daarin de gegevens waaraan een fiets in het verkeer moet voldoen. Misschien alvast een leuke
herfstvakantie activiteit voor de kinderen, om de eigen fiets eens goed onder de loep te nemen. U
kunt de folder in de bijlage daar voor gebruiken. We hopen dat er zo veel mogelijk fietsen de
stikker goedgekeurd 2016 opgeplakt krijgen.
Het is herfst en het verkeer neemt ook op de parkeerplaats weer toe. De dreiging van herfstbuien
en/of de temperatuur zijn voor velen een signaal om de auto weer te pakken om de kinderen naar
school te brengen. Wilt u, als u dat doet, dan wel de auto in de daarvoor bestemde parkeervakken
plaatsen? Op die manier blijft het ook voor alle, naar de auto toe wandelende ouders en kinderen,
een overzichtelijk en verkeersveilig geheel. Denkt u bij het verlaten van de parkeerplaats ook nog
even aan het fietspad? Alle fietsers hebben voorrang op dit fietspad langs de doorgaande weg!

Andere activiteiten:
We willen dit schooljaar proberen u zo vroeg mogelijk op de hoogte te brengen van data waarop
speciale activiteiten staan gepland. Op deze manier kunt u er (eventueel) tijdig rekening mee
houden. Op de volgende dagen zijn speciale activiteiten gepland:
 Dinsdag 23 mei: Schoolreis groepen 1 en 2
 Dinsdagavond 4 april: ouderavond
 18 t/m 20 april: Eind CITO groep 8
 28 t/m 30 juni 2017 Kamp groep 8
 De studiedagen voor komend jaar staan in het vakantierooster vermeld.
Zodra er meer data beschikbaar zijn, wordt u via de nieuwsbrief meteen geïnformeerd.

Datum
September
14 oktober
17 t/m 21 oktober
24 oktober
1 november
7 t/m 13 nov

Activiteit
Informatieavonden
Opa en oma ochtend van 11.15 – 11.45 uur
Herfstvakantie
‘dode hoek’ verkeersproject groep 7, 7 /8 en 8
Fietsenkeuring groep 5 t/m 8
Week van respect. (incl. gastles voor één groep)

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 12 oktober 2016.
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.

