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Nieuwsbrief 14,

17 maart 2016

Bijbelverhalen.
Week 11: 14 t/m 18 maart 2016
De paasmaaltijd, Matteüs 26:17-29
Jezus wordt gevangen genomen, Mat. 26:30-68
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Mat. 26:69-75

Week 12: 21 t/m 25 maart 2016
Bij Pilatus, Matteüs 27:11-26
Jezus sterft, Matteüs 27:33-66
Het graf is leeg, Matteüs 28:1-10

Week 13: 29 maart t/m 1 april 2016
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen, Johannes
20:19-23
Jezus verschijnt aan de vissers, Joh. 21:1-14
Petrus krijgt een opdracht, Joh. 21:15-23

De opstanding
Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we een nieuwe leerling welkom heten: Kristine van der Waal .
We wensen je hierbij een fijne tijd op de Klister!
Broertjes/zusjes:
Wilt u als uw zoon/dochter binnenkort 4 jaar wordt en ook voor hem/haar voor onze school
kiest een inschrijfformulier invullen? Wij gaan al voorzichtig naar de formatie voor volgend
jaar kijken en weten dan op hoeveel nieuwe kleuters we in ieder geval kunnen rekenen!
Ouderbijdrage
Het nieuwe jaar is al weer een tijdje gestart en het team is weer druk bezig met de verdere
planning van verschillende extra activiteiten voor de kinderen, zodat het schooljaar nog
leuker en leerzamer wordt. Pasen, slaapfeestje voor groep 2, excursies, schoolreisjes,
sportactiviteiten en kamp. Allemaal prachtige activiteiten die, naast Sint Maarten, Sinterklaas
en Kerstfeest, bekostigd worden door uw vrijwillige ouderbijdrage. Het is goed om te merken
dat een aantal ouders dit punt ook in de schoolgids heeft gelezen en de ouderbijdrage
inmiddels al heeft overgemaakt.
Bij deze activiteiten zijn we namelijk erg afhankelijk van de ouderbijdrage.
Helaas bleek uit onze gegevens ook, dat we van een deel van de ouders de ouderbijdrage
nog niet hebben ontvangen. Ik verzoek u daarom nogmaals, 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 of op de website. Mocht u door
omstandigheden niet kunnen betalen vernemen wij dat graag. Misschien kunnen we in een
gesprek tot een oplossing komen.
Passend onderwijs & Inclusief onderwijs
In Nederland geven wij Passend Onderwijs. Dit wil zeggen; alle kinderen verdienen een zo
passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van
hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar
het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding
en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die
daar het best op hun plek zijn.
Er zijn landen, zoals Canada, die nog een stap verder gaan en Inclusief Onderwijs geven!
Dit wil zeggen dat alle kinderen naar de zelfde school gaan, óók fysiek of visueel
gehandicapte leerlingen. Hoewel wij (nog) lang niet zo ver gaan, is het wel erg interessant
om te zien hoe zij dit weten vorm te geven. Vandaar dat CONOD met de directeuren op
studiereis naar Toronto (Canada) gaat om met eigen ogen te zien hoe dit in de praktijk
werkt. De reis wordt gefinancierd door Europese subsidies en studiefondsen. In de week van
2 t/m 8 april zal ik hierdoor niet op school aanwezig zijn. Meester Kardol is als waarnemend
directeur deze week uw aanspreekpunt.

Datum
24 maart
25 t/m 29 mrt
31 maart
4 t/m 8 april
22 april
27 april
2 t/m 6 mei

Activiteit
Paasviering. Meer informatie volgt spoedig.
Paasvakantie en studiedag, de kinderen zijn deze dagen vrij!
De schoolfotograaf
Meester Westenberg op studiereis, meester Kardol aanspreekpunt
Koningsspelen Dag in het teken van sport en spel. Info volgt.
Koningsdag, de kinderen zijn deze dag vrij
Mei vakantie, de kinderen zijn deze week vrij

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 31 maart 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.

