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Bijbelverhalen.
Week 45: 6 t/m 10 november 2017
De vrouw van Potifar, Genesis 39:6-20
De schenker en de bakker, Genesis 39:20-40:23
De dromen van de farao, Genesis 41:1-8

Week 46: 13 t/m 17 november 2017
Jozef legt de dromen uit, Genesis 41:9-36
Jozef wordt onderkoning, Genesis 41:37-57
De broers gaan naar Egypte, Genesis 42

Week 47 Mijn familie.
Genesis 43:15-34, 44:1-3 en 45

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we weer een nieuwe leerling welkom heten:
Hidde Drenth.
We wensen je hierbij een fijne tijd op de Klister!
Schoolfruit
In week 46 start weer de levering van het schoolfruit. U hoeft uw
kind(eren) op de woensdag, donderdag en vrijdag dan geen fruit meer
mee te geven, want dat krijgen ze op school. Zie ook de informatiebrief in
de bijlage.
5 december
Het is nog erg vroeg, maar we doen toch alvast een eerste aankondiging voor de viering van het
Sinterklaasfeest. 5 December valt op een dinsdag, dus een lange schooldag. Om iedereen toch de
kans te geven een rustige Sinterklaasavond te vieren, zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 de middag
vrij. Mocht u (vwb opvang) hierdoor in de problemen komen, neemt u dan even contact op met de
eigen leerkracht.
Schoenendoosactie!
Dit jaar kunnen de kinderen weer een schoenendoos vullen voor kinderen in een ontwikkelingsland.
Vandaag (woensdag) krijgt ieder kind de folder “Hoe vul je een doos?” mee. Aan deze folder zit ook
de envelop waar u geld (5 euro) in kunt doen, bestemd voor het transport van de schoenendoos.
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om met een andere organisatie in zee te gaan, namelijk
Actie4Kids. Deze organisatie heeft een Christelijke instelling en valt onder Stichting De Samaritaan.
De bijdrage in de transportkosten ligt bij deze organisatie lager dan bij Edukans. Ook zorgen ze
ervoor dat er bij elke schoenendoos een boekje met bijbelverhalen wordt uitgedeeld.
Onze motivatie en die van Actie4Kids is om kinderen in de allerarmste landen blij te maken met een
onvergetelijk cadeau! U en uw kind(eren) zijn daarbij een onmisbare schakel……..Wij bevelen deze
actie dan ook van harte bij u aan!
De schoenendozen kunnen tot en met donderdag 23 november op school worden ingeleverd.
Veel plezier en succes met het maken en vullen van de schoenendozen!
Voor vragen kunt u terecht bij juf Mendel of juf Betty.

Kort verslag GMR vergadering 17 oktober 2017
De GMR heeft voor deze vergadering Directeur-Bestuurder a.i., Jacqueline Mulder uitgenodigd voor
een toelichting op de stand zaken ten aanzien van de fusie. De fusie is bijna rond, het wachten is
nog op antwoord van de Overheid, deze wordt één dezer dagen verwacht.
Een delegatie van beide GMR’en heeft kennis gemaakt en ze hebben met elkaar gesproken over de
samenstelling van de GMR na de fusie. Dit is met onze GMR besproken tijdens de vergadering jl. en
de GMR heeft haar gezamenlijke standpunt daarover bepaald.
Verder is het beleidsstuk “Veiligheid” aan de orde geweest:
hierin staat aangegeven hoe de scholen van CONOD omgaan met sociale veiligheid. In dit plan is
ten behoeve van alle scholen beleid op het terrein van agressie, geweld, seksuele intimidatie,
discriminatie en pesten opgenomen. De (P)GMR heeft haar instemming verleend.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, de GMR is bereikbaar via gmr@conod.nl .
De kleuters zijn naar het bos geweest!
Het begint nu echt wel op een jaarlijks uitje te lijken.......een bosuitje ;-)
Ook dit jaar zijn we weer naar het bos geweest. Vrijdagmorgen, 3 november, zijn we al op tijd
vertrokken naar Poolshoogte.
Ook dit jaar wilden er gelukkig weer voldoende ouders meerijden en een groepje begeleiden.
En wat een geluk.......na bijna een hele week nattig weer, was het DROOG!
Warme kleren aan, laarzen aan en een goed humeur mee naar het bos. Dè plek om de herfst te
bleven! Met je laarzen door de modder op zoeken naar paddenstoelen, bladeren en noten. Langs
kronkelpaden en konijnenholen, over heuvels en door droge slootjes. Wat is er veel te zien en te
beleven in het bos!
En na een heerlijk wandeling even picknicken bij de klimtoren en natuurlijk de toren beklimmen!
Wat een hoogte! En wat een prachtig uitzicht!
Wat hebben we weer genoten!
De foto’s kunt u vinden op onze website www.cbsdeklister.nl

Fietscontrole
Gisteren (dinsdag 7 nov.) was de fietscontrole van groep 5 t/m
8. Er zijn deze ochtend maar liefst 95 fietsen gecontroleerd.
Van deze fietsen was 2/3 meteen helemaal goed (zoals op de
stikker staat: OKE) , We hopen dat ook naar de andere 1/3 nog
even goed gekeken wordt, zodat ook dit veilige fietsen worden.
Het er gaat tenslotte om, dat uw kind zich veilig in het verkeer
kan begeven.
Als de puntjes zijn hersteld/bijgewerkt, kan uw kind deze altijd
nog even aan meester Bram laten zien voor ook een oké
stikker.

Datum
Week 46
17 november
2e helft nov op vr.
5 december
22 december

Activiteit
Start schoolfruit
Schrijversbezoek groep 7 en 8 in bibliotheek
Trefbaltoernooi groep 5 en 6
Hoog bezoek op school
12.00 uur start Kerstvakantie

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 9 november 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.

