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Bijbelverhalen.
Week 46: 14 t/m 18 november 2016
In het profetenhuis, 1 Samuël 19:18-24
Jonatan helpt David, 1 Samuël 20:1-23
David moet weg, 1 Samuël 20:35-42

Week 47: 21 t/m 25 november 2016
David spaart het leven van Saul, 1 Samuël 24
Saul en Jonatan sterven, 2 Samuël 1:1-16
David wordt koning van Israël, 2 Samuël 5:1-5

Week 48: 28 november t/m 2 december 2016
Profeet van de vrede, Jesaja 1:1-1:5
Het teken van Immanuël, Jesaja 7:1-17
Het vrederijk, Jesaja 11:1-10

Jesaja ontvangt een droom

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen dagen mochten we weer nieuwe leerlingen welkom heten: Tim Holtjer en Vajèn Carels.
We wensen jullie hierbij een fijne tijd op de Klister!
We zijn weer naar het bos geweest!
Het is herfst en daar werken we dan ook volop over op school. We halen de herfst in de klas, maar
we willen de herfst ook buiten beleven! En waar kun je dat dan het beste doen……natuurlijk in het
bos! Het was weer geweldig! De vele gekleurde bladeren op de grond, de enorme verscheidenheid
aan paddenstoelen, de heerlijke geuren…..
’s Morgensvroeg gingen we op weg naar Poolshoogte Exloo. Daar aangekomen zijn de kinderen
begonnen aan de kabouterroute. Een prachtige route!
Als afsluiter gingen de kinderen eten bij de uitkijktoren en mochten ze de toren natuurlijk ook
beklimmen.
Prachtig, zo hoog boven de bomen, zo ver kijken, zoooooo hoog! Best een beetje spannend.
En dan weer terug naar school. Wat een geweldige morgen!

Sint Maarten, Sint Maarten de koeien hebben staarten………
U kent het liedje vast wel……Deze en nog meer liedjes hebben de kleuters van de Klister vrijdag 11
november gezongen bij de bewoners van de Wanne en Buunerheerd. Wat was het weer gezellig! De
bewoners zaten al op de kinderen te wachten. Na een paar liedjes zingen en het laten zien van de
zelfgemaakte lampionnen, kregen de kinderen wat te drinken met wat lekkers erbij. Nadat de
keeltjes weer gesmeerd waren, hebben ze nog een paar liedjes gezongen.

Mien leutje lanteern, ik zai die zo geern.
Doe daanst deur de stroaten, dat kist ja nait loaten.
Mien leutje lanteern, ik zai die zo geern.
De bewoners van Buunerheerd zongen nog een deuntje
mee! Het hoorde prachtig! Na nog een paar liedjes
zingen, moesten we weer naar school. Wat zijn de
kinderen verwend! Bedankt en tot de volgende keer!

Denkt u aan de Ouderbijdrage (herinnering) ?

Het nieuwe schooljaar is al weer een tijdje gestart en het team is weer druk bezig met de planning
van verschillende extra activiteiten voor de kinderen, zodat het schooljaar nog leuker en leerzamer
wordt. U heeft de verschillende data al voorbij zien komen. Daarnaast is er ook dit jaar natuurlijk
weer aandacht voor St. Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen, excursies, schoolreisjes,
sportactiviteiten en kamp. Allemaal prachtige activiteiten die bekostigd worden door uw vrijwillige
ouderbijdrage. Het is goed om ook hier aan te geven dat deze informatie in de schoolgids staat.
Daarbij wordt ook aangegeven dat wij uw bijdrage graag voor 2 november ontvangen.
We kunnen ons dan volledig richten op de planning en uitvoering in plaats van te moeten wachten.
Bij deze activiteiten zijn we namelijk erg afhankelijk van de ouderbijdrage.
Ik verzoek u daarom, indien u dit nog niet heeft gedaan, om deze bijdrage spoedig over te maken
op de rekening van het schoolfonds, bankrekeningnr.:
IBAN: NL 31 RABO 038.07.03.351 t.n.v. schoolfonds CBS de Klister.
De bedragen voor de ouderbijdrage zijn: per kind
- groepen 1 t/m 4 € 35,00
- groepen 5 t/m 7 € 45,00
- groep 8
€ 75,00
Wilt u daarbij ook de naam en groep van uw kind(eren) vermelden?
Meer informatie kunt u terug vinden in de schoolgids op de website. Mocht u door omstandigheden
niet kunnen betalen, vernemen wij dat graag. Misschien kunnen we in een gesprek tot een
oplossing komen. Ook kunt u evt. via de webwinkel ‘Meedoen’ van Borger-Odoorn de ouderbijdrage
regelen.

Hij komt… hij komt…

De Sinterklaas is weer in het land! Dat betekent dat wij ook al druk aan het
regelen zijn hoe we er een gezellige dag van kunnen maken als Sinterklaas
jarig is. Natuurlijk weten we niet op welke manier Sinterklaas onze school
bezoekt, maar één belangrijk ding kunnen we u al wel vertellen. De
kinderen van groep 1 tot en met 4 zijn op 5 december ’s middags vrij!
Week van respect!
9 november 2016 is Jan Seton de burgemeester van Borger-Odoorn op onze school geweest
in verband met de week van respect. Hij had zijn ketting ook om en op de ene kant staat het teken
van Borger-Odoorn en op de andere kant het wapen van Nederland.
Hij had ook een PowerPointpresentatie. Er waren drie vrouwen en je moest raden wie de
Paralympische spelen had gewonnen, wie een Oscar had gewonnen en wie de president
van Denemarken was.
Bijna iedereen had het fout!

Daarna gingen we in groepjes werken. Er waren 5 groepjes, je kreeg een opdracht en ieder groepje
kreeg een groepsnaam bijvoorbeeld de huisarts en de wijkagent enz.
Tot slot mochten we hem vragen stellen. Uiteindelijk was het heel leuk en leerzaam.
Gemaakt door Charlene en Ella
Gezocht: ouder voor redactie Klisterwister
Beste ouders,
We zoeken een of twee ouders voor de redactie van de Klisterwister om mij op te volgen vanaf
volgend schooljaar.
De schoolkrant komt 3x per jaar uit en heeft daarvoor 8 bijeenkomsten per keer, die momenteel
tussen de middag plaatsvinden. In de bijeenkomsten schrijven de kinderen de verhalen, verzamelen
bijdragen van klassen en regelen daar foto's of afbeeldingen bij. Buiten de bijeenkomsten moet
worden gezorgd voor de opmaak van de krant en de planning.
Als je geïnteresseerd bent, stellen we voor dat je bij de bijeenkomsten van de volgende schoolkrant
mee komt draaien om te zien wat het precies inhoudt! De eerste bijeenkomst is op donderdag 12
januari ( 12.15 uur) en vanaf 2 maart elke donderdag tussen de middag (t/m 6 april).
Groetjes, Fleur Bominaar T: 06 - 16 86 09 69
Kort verslag GMR vergadering 11 oktober 2016
De GMR heet de nieuwe Ambtelijk Secretaris, Ellen Zee, hartelijk welkom!
Tijdens deze GMR vergadering zijn beleidstukken ter sprake gekomen die betrekking hebben op alle
CONOD scholen. Immers 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.
Deze keer hebben zij gesproken over:
•
Protocol digitale handtekening
Het protocol bevat afspraken over de wijze waarop het bevoegd gezag omgaat met
registeren, verzamelen en monitoren van tot een persoon herleidbare gespreks- en
beoordelingsformulieren.
•
Strategisch Beleidsplan
Het doel is om de beleidsrichting voor de komende jaren vast te leggen. Het beleid geeft
richting aan de toekomst voor personeel en onderwijs.
•
Scholingsbeleid
Het beleid waarborgt dat scholen kunnen blijven rekenen op structurele
scholingsmogelijkheden en faciliteiten.
•
Taakbeleid
Stichting CONOD is voornemens scholen de keuze te bieden om over te stappen naar het
overlegmodel met ingang van schooljaar 2017/2018.
Verder zullen scholen die nog niet vertegenwoordigd zijn in de GMR opnieuw benaderd worden voor
het actief werven van een kandidaat-lid voor het vertegenwoordigen van de ouders.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben: de GMR is bereikbaar via gmr@conod.nl .

Datum
25 nov
5 dec.
14 dec.
23 dec.
24 dec.’16 t/m
8 jan.’17
9 januari
20 jan.
17 feb.
18 t/m 26 feb.
7 juli 2017

Activiteit
De ACK-Disco voor alle groepen
Bezoek van Sinterklaas
De Kerstmarkt van 17:00 uur tot 20:00 uur
12.00 uur start kerstvakantie
Kerstvakantie
8.30 uur Weer naar school (1e schooldag van 2017)
De ACK-filmavond voor alle groepen
Scholingsdag personeel, de kinderen zijn deze dag vrij.
voorjaarsvakantie
het Pleinfeest

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 30 november 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.

