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Nieuwsbrief 12,

8 maart 2018

Bijbelverhalen.
Week 10: 5 t/m 9 maart 2018
De buitenlandse vrouw, Marcus 7:24-30
De genezing van een doofstomme, Marcus 7:3137 Jezus vertelt over zijn lijden, Marcus 8:27-9

Week 11: 12 t/m 16 maart 2018
De verheerlijking op de berg, Marcus 9:2-13
De jongen die in de war was, Marcus 9:14-29
Jezus zegent de kinderen, Marcus 10:13-16

Week 12: 19 t/m 23 maart 2018
De rijke man, Marcus 10:17-27
Bartimeüs, Marcus 10:46-52
De intocht in Jeruzalem, Marcus 11:1-10

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we weer een nieuwe leerling welkom heten: Jesse
de Vries.
We wensen je hierbij een fijne tijd op de Klister!
Maandag 12 maart komt de schoolfotograaf !!!
Personele ontwikkelingen
Vlak voor de voorjaarsvakantie ontvingen we van twee collega’s bericht, dat ze afscheid hebben
genomen van de Klister. Juf Hilda heeft per 1 februari afscheid genomen van onze school. De
vervanging zal door juf Bettine (Groep 1 /2) en meester Ipe (groep 3a) worden waargenomen. Ook
juf Sianne heeft aangegeven niet terug te komen. Na een jaar andere activiteiten en
werkzaamheden te hebben gedaan, bevalt dit zo goed, dat zij er voor heeft gekozen niet op school
terug te keren. Beide collega’s hebben aangegeven geen afscheid te willen. Daarom wil ik hun
langs deze weg nogmaals erg bedanken voor hun inzet voor de school en de kinderen. Juffen
bedankt!
Darttoernooi DC The Arrows en CKC De Klister
Op donderdag 22 februari was er een darttoernooi
georganiseerd in de MFA te Nieuw Buinen. DC The
Arrows en CKC De Klister hebben de handen ineen
geslagen en samen voor de tweede keer een
darttoernooi georganiseerd. De kinderen van De Klister,
De Poolster, School 59 en School 75 waren uitgenodigd
om mee te doen. In 3 poules werden vele spannende
wedstrijden afgewerkt. Van de 13 deelnemers wist Jens
Nieuwenweg de hoofdprijs in de wacht te slepen. Hij
versloeg in de finale titelverdediger Diëgo Schreuder.
Arianne Meijer werd derde door Hilja Wever te verslaan in de zogenaamde troostfinale. Het
wederzijds respect van de kinderen voor elkaars prestaties was wellicht het grootste winstpunt van
dit toernooi.
Medio juni volgt er wederom een darttoernooi van CKC De Klister en DC The Arrows. De definitieve
datum volgt op www.actiefborgerodoorn.nl .

(herh.) Leerkracht ziek en dan?
U hoort en leest erover in het nieuws: er is een groot tekort aan leerkrachten en er zijn, ook in deze
griep-periode, geen invalleerkrachten beschikbaar. We doen er als school alles aan om ervoor te
zorgen dat onze leerlingen gewoon naar school kunnen en, u als ouders, niet ’s morgens om 8.00
uur met een groot opvangprobleem zit.
Wanneer er geen invalleerkracht beschikbaar is, zullen we het volgende doen:
• We verdelen de leerlingen over de andere groepen. Deze oplossing is alleen mogelijk voor de
eerste dag waarop de leerkracht ziek is.
• Wanneer de leerkracht langer ziek is en er is geen vervanging mogelijk, kunnen de leerlingen van
de betreffende zieke leerkracht vanaf de tweede ziektedag niet naar school. We zullen u, in dat
geval, de dag ervoor tijdig berichten, zodat u opvang kunt regelen.
Nogmaals: we zullen er alles aan doen om thuisblijven te voorkomen en we hopen dat de laatste
maatregel niet nodig zal zijn.
Broertje of zusje naar De Klister?
Heeft u een zoon of dochter die volgend schooljaar ook bij ons op school komt? We vinden het heel
fijn om dan nu alvast een aanmeldformulier te ontvangen. Zo kunnen we een beeld krijgen van de
leerlingaantallen en deze informatie kunnen we gebruiken om straks de groepsverdeling voor het
nieuwe schooljaar te maken. Een aanmeldformulier kunt u zo op school afhalen. Ingevulde
formulieren mogen bij de leerkrachten ingeleverd worden.
Alvast hartelijk dank.
Klap tot klaploop
Er stond blijkbaar nog een foutje in de informatiebrief, maar hierbij als bijlage de goede versie.

Datum
12 maart

Activiteit
Schoolfotograaf

8 en 13 maart

10 minuten gesprekken

28 maart

Na schoolse activiteiten: Sportfeest Nieuw-Buinen

30 maart t/m 2 april

Paasvakantie

13 april

Bingoavond ACK

Leefstijlonderzoek gemeente Borger-Odoorn: doe mee!

De gemeente is erg nieuwsgierig naar de leefstijl van de mensen die in Borger-Odoorn wonen.
Bewegen ze? Hoe doen ze dat dan en waarom? En wat eten mensen? Als we de antwoorden op
deze vragen weten, kan de gemeente het beleid zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoeften
en wensen die er zijn. Daarom wordt er voor de derde keer een leefstijlonderzoek gehouden onder
een grote groep inwoners.
Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk. Ook deze school werkt daarom mee aan het
onderzoek van de gemeente. We vragen de ouders/verzorgers van kinderen in groep 1 t/m 4 om
een (online) vragenlijst in te vullen over hun kind. De kinderen in de groepen 5 t/m 8 vullen de
vragenlijst zelf in de klas in.
Hoe doen we mee aan het onderzoek?

De kinderen van groep 5 t/m 8 vullen hun vragenlijst in de klas in. Zij krijgen dus geen vragenlijst
mee naar huis. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 geldt dat zij een kaart mee naar huis krijgen.
De ouders/verzorgers kunnen de enquête dan eventueel samen met hun kind(eren) invullen. Alle
gegevens worden vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en de resultaten worden
anoniem gepresenteerd.
Wat doet de gemeente met de resultaten?
De gemeente wil graag zien of het beweegaanbod en -beleid aansluit bij de behoeften die inwoners
hebben. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om basketbal aan te bieden, als daar maar weinig interesse
in is. Ook kan met de uitkomsten van het onderzoeken worden gekeken of het werk van de combi
coaches goed aansluit bij de behoeften en of het project Gezonde Leefstijl effect heeft. We vinden
het dan ook erg fijn als zoveel mogelijk kinderen de vragenlijst (samen met hun ouders/verzorgers)
invullen!
Met sportieve groet,
Stefan Kiestra
Combi coach onderwijs & sport
Gemeente Borger-Odoorn
06-11783275
www.actiefborgerodoorn.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 22 maart 2018.
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.

