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9521 BC, Nieuw-Buinen
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Nieuwsbrief 12,

27 februari 2017

Bijbelverhalen.
Week 8/9: 20 februari t/m 3 maart 2017
De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17
De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50
De zaaier, Lucas 8:4-15

Week 10: 6 t/m 10 maart 2017
Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8:40-56
Vijf broden en twee vissen, Lucas 9:10-17
Petrus weet wie Jezus is, Lucas 9:18-27

Week 11: 13 t/m 17 maart 2017
De verheerlijking op de berg, Lucas 9:28-36
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37
Maria en Marta, Lucas 10:38-42

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen dagen mochten we weer nieuwe leerlingen welkom
heten: Maud Sportel, Nick van der Laan en Aron en Vere van
Oeveren.
We wensen jullie hierbij een fijne tijd op de Klister!

Ouderportaal Parnassys
Deze week donderdag en volgende week dinsdag zijn de tien-minutengesprekken. Van elk gesprek
wordt een verslagje gemaakt door de leerkracht. Dit verslag kunt u lezen in Parnassys. Daar heeft u
een inlogcode voor gekregen. Heeft u opmerkingen over de verslaglegging of kunt u zich niet
vinden in de bewoording? Dan kunt u binnen vier weken contact opnemen met de leerkracht.
Wanneer wij na vier weken geen bericht hebben ontvangen, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat
met het verslag.
Nieuwe collega
Omdat juf Jacqueline vanaf vandaag fulltime een leerling begeleidt in groep 1 /2 de Bubbels,
hebben we gelukkig een nieuwe onderwijsassistent gevonden in de persoon van Henrieke Sloot. Zij
zal vanaf vandaag de begeleidingstaken van juf Jacqueline overnemen. We wensen juf Henrieke een
fijne tijd toe bij ons op school!

Datum
28 feb.
2 en 7 maart
6, 8 en 9 maart
13 april
14 t/m 17 april
7 juli 2017

Activiteit
Rapport
10 minutengesprekken
10 minuten gesprekken groep 8a
Studiedag personeel, de kinderen zijn deze donderdag vrij.
Paasvakantie
Pleinfeest

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 16 maart
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.

Start to Run, goed voorbereid naar de Klap tot Klaploop!
2e paasdag wordt traditioneel de Klap tot Klaploop gehouden in Stadskanaal.
Kinderen die aan de kidsrun mee willen doen kunnen hiervoor trainen onder
leiding van een professionele looptrainer! Op woensdagmiddag 8, 15 en 22
maart worden er van 16.00-16.45 uur verschillende loopvormen
aangeboden op het schoolplein van de Klister en de Poolster in Nieuw
Buinen. Je hoeft je niet op te geven! Meer informatie bij Stefan Kiestra.

