Noorderdiep 123
9521 BC, Nieuw-Buinen
Tel: 0599-613864
E-mail: deklister@ckcdrenthe.nl
Nieuwsbrief 11,

21 februari 2018

Bijbelverhalen.
Week 8: 19 t/m 23 februari 2018
De dochter van Jaïrus, Marcus 5:21-43
Jezus stuurt zijn discipelen erop uit, Marcus 6:6b-13
Vijf broden en twee vissen, Marcus 6:30-44
Jezus loopt over het water, Marcus 6:45-52

Week 10: 5 t/m 9 maart 2018
De buitenlandse vrouw, Marcus 7:24-30
De genezing van een doofstomme, Marcus 7:31-37 Jezus
vertelt over zijn lijden, Marcus 8:27-9

Schoolfotograaf
Morgen, 22 februari komt de schoolfotograaf op school!
Opbrengst goede doel SKG project
Tijdens het werken aan het school-kerk-gezin project heeft de Klister, samen met school 59 en de
beide kerken in Nieuw Buinen, geld ingezameld voor een goed doel; Huizenbouw in Bangladesch
(een project van de organisatie Woord en Daad)
Er zijn klassenacties gehouden, klusjes gedaan, giften ontvangen, collectes gehouden tijdens de
diensten, cakejes verkocht bij het koffie drinken en meer nog veel meer.
Wij wilden graag een ‘steentje’ bijdragen. Dat is gelukt. We hebben een prachtig bedrag opgehaald
van maar liefst……….€1942,03
Heel erg bedankt voor het steunen van dit goede doel!
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.
Ouderportaal Parnassys
Op 8 en 13 maart 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.
Als u de inlogcode kwijt bent kunt u een mail sturen naar school. Wij sturen u dan een nieuwe code.

Nieuwe eindtoets groep 8
Vanaf dit schooljaar zullen wij in plaats van de CITO-eindtoets de IEP-eindtoets afnemen. De IEPeindtoets heeft voor onze school de volgende voordelen:
de kinderen werken in één boekje (geen apart antwoordenvel zoals bij Cito),
de toets is overzichtelijk en heeft een aantrekkelijke lay-out voor kinderen,
de vragen en teksten sluiten aan bij de belevingswereld van groep 8,
de toets wordt afgenomen op twee dagen gedurende twee uur, in plaats van drie hele ochtenden.
Voor meer informatie over de IEP toets, kunt u kijken op de website:
https://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets
Mailadressen
Bij een nieuwe stichting horen natuurlijk ook nieuwe emailadressen. Voor de leerkrachten is alleen
het laatste stukje veranderd. @conod.nl is nu @ckcdrenthe geworden. Het mailadres van de school
is ook veranderd. Vanaf nu is de school bereikbaar via deklister@ckcdrenthe.nl

Datum
22 februari

Activiteit
Schoolfotograaf

23 februari

Studiedag personeel, de leerlingen zijn deze dag vrij.

24 feb. t/m 4 mrt.

Voorjaarsvakantie

6 maart

Rapport mee

8 en 13 maart

10 minuten gesprekken

30 maart t/m 2 april

Paasvakantie

13 april

Bingoavond ACK

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 8 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.

