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Bijbelverhalen.
Week 26: 27 juni t/m 1 juli 2016
De zaaier, Matteüs 13:1-9
Graan en onkruid, Matteüs 13:24-30
Wat betekent het?, Matteüs 13:36-43

Week 27: 4 t/m 8 juli 2016
Het mosterdzaadje, Matteüs 13:31-32
De schat in de akker, Matteüs 13:44
De parels, Matteüs 13:45-46

Week 28: 11 juli t/m 15 juli 2016
De dood van Johannes de Doper, Matteüs 14:1-12
Jezus gaat toch door, Matteüs 14:34-36
De Kananese vrouw, Matteüs 15:21-28
De schat in de akker.

Aanmelden 10 minutengesprekken !
Binnenkort vinden de 10-minuten gesprekken weer plaats.

Voor deze gespreksronde op 4 en 5 juli kunt u
zich zelf op school aanmelden!
In de zaal van de school liggen vanaf donderdag 23 juni de
intekenlijsten van groep 1 tot en met 6. Houdt u er, als u
zich wilt aanmelden bij meerdere collega’s, rekening mee
dat het verstandig is om tussen de verschillende
gesprekken tien minuten overstaptijd in te plannen? Heeft u vragen hierover of kunt u niet op de
aangeboden momenten, neem dan even contact op met de desbetreffende leerkracht.
Daarnaast is er de mogelijkheid dat de leerkracht u als ouder graag nog even spreekt. Deze neemt
dan contact met u op.
Voor groep 7 geldt in verband met de entreetoets een andere procedure. Mocht u de uitslag van de
entreetoets met de desbetreffende collega willen bespreken, dan kunt u zich hiervoor opgeven door
even contact met hen op te nemen. Samen plant u dan een datum en tijdstip.
U kunt u aanmelden tot en met 30 juni.
Groepsverdeling
Wij zijn blij u te kunnen melden dat wij ook dit jaar weer met 12 groepen kunnen starten. We
hebben gekozen om de groepen dit jaar zo klein mogelijk te maken binnen de beschikbare ruimte
die we formatief ontvangen. Niet alleen de kleutergroepen starten weer met groepen beneden de
20, ook in de midden- en bovenbouw kunnen we de groepen klein houden. Het is voor ons als
team zaak om steeds een goede afweging te maken tussen wat organisatorisch haalbaar is en waar
we tegelijkertijd de kinderen de beste mogelijkheid kunnen bieden voor hun verdere ontwikkeling.
Dit blijkt gelukkig ook uit het positieve audit rapport. De auditors waren zeer te spreken over de
zorg en de structuur binnen de school. Dit geeft ons weer een extra steuntje in de rug. We kunnen
ons komend jaar dan ook geheel gaan richten op alle ingezette ontwikkelingen op het gebied van
bijvoorbeeld ICT en de invoering van ‘Engels door de hele school’. We houden u ook hiervan op de
hoogte. U ontvangt eerst binnenkort via SchouderCom de groepsverdeling van uw kind(eren).

Tentoonstelling
Op maandag 11 juli is er de jaarlijkse tentoonstelling voor ouders en belangstellenden. Tussen
15.00 uur en 15.30 uur zijn er in een aantal lokalen van groep 3 t/m 7 weer mooie, leerzame,
spannende, lieve, …… , …….. onderwerpen te zien. Ook dit jaar heeft namelijk elke deelnemende
groep een eigen thema gekozen. U bent van harte welkom!
Geachte ouders,
Hierbij ontvangt u het vakantierooster voor volgend schooljaar.
vakantiedagen:
herfstvakantie

17 okt. t/m 21 oktober 2016

kerstvakantie

26 dec. t/m 30 december 2016
2 januari t/m 6 januari 2017

voorjaarsvakantie

20 feb t/m 24 februari

rond Pasen

vrijdag 14 april / ma. 17 april

meivakantie

24 t/m 28 april

Bevrijdingsdag

vrijdag 5-mei

Hemelvaart weekend

donderdag 25 en vrijdag 26 mei

rond Pinksteren

maandag 5 juni

zomervakantie

24 juli t/m 1 september

studiedagen:

woensdag 2 november
vrijdag 17 februari
donderdag 13 april
onder voorbehoud:

Maandag 3 juli
vrijdag ochtend 21 juli

extra middagen:
vrijdagmiddag voor kerst

vrijdagmiddag 23 dec. 2016

vrijdagmiddag voor zomervakantie

vrijdagmiddag 21 juli 2017

Datum
1 juli
4 en 5 juli
7 juli
11 juli
11 juli
13 juli
14 juli

Activiteit
Pleinfeest
10 minutengesprekken
Rapport
Juffendag groep 1 en 2
Tentoonstelling 15.00 uur – 15.30 uur
Afscheidsavond groep 8
12.00 uur start zomervakantie!
(t/m 28 augustus;
maandag 29 augustus = 1e schooldag 2016-2017)

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 13 juli 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.

