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Bijbelverhalen.
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

Vakantie 2016
En dan is het al weer zo ver, de vakantie staat op het
punt van beginnen. Een tijd van heerlijk ontspannen en
de accu weer opladen breekt aan. Het is echter ook een
tijd van reizen. We ondernemen allerlei reizen. Een reis
naar een nieuwe school, een reis naar een logeeradres,
een reis naar een vakantiebestemming, we reizen wat af.
Ik wil voor deze vakantie en als afsluiting van het
schooljaar dan ook eindigen met de reiszegen van de
Ierse monnik Sint Patrick uit de 5e eeuw:
De Heer zij voor je, om je de juiste weg te wijzen
De Heer zij achter je, om je in de armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaar
De Heer zij onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen
De heer zij in je om je te troosten als je verdriet hebt
De Heer zij rondom je als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen
De Heer zij boven je om je te zegenen
Zo zegene God jou vandaag en morgen en in der eeuwigheid, Amen.
Namens het team wens ik iedereen een hele goede vakantie toe en …
Tot ziens in het nieuwe schooljaar!
Gijs Westenberg

Afscheid
In deze periode nemen we ook weer afscheid. Een grote groep 8 gaat de school verlaten en richt de
blikken op het voortgezet onderwijs. Voor allemaal is het een moment van slikken, als er afscheid
genomen wordt van de klasgenoten. Maar iedereen heeft ook die nieuwe uitdaging om op een
nieuwe school te starten en weer andere vrienden en vriendinnen te ontmoeten. Een nieuwe kans
om er weer iets van te maken, om verder te groeien. We wensen jullie allemaal daar heel veel
succes bij en denk er aan….. een goede start is het halve werk!!
De leerlingen van groep 8:
Manuela, Martine, Nienke, Kirsten, Jonathan, Milan, Dennis E., Gwendolyn, Ruben, Pascal, Karlijn,
Wouter, Dennis H., Natascha, Gerben H., Elise, Gerwin, Roos, Charina, Gerben S., Yara, Loek, Ben,
Sanne, Jowie, Melissa, Maureen, Stijn, Dorian, Gerben J., Jesse, Jens, Rosanne, Aroosh, Annada,
Tess, Nina, Chantal, Lisa, Leonie, Dianne, Liam, Mats, Diede, Wouter, Silvian.
Allemaal heel veel succes op de nieuwe school!

Afscheid
We nemen deze week ook afscheid van twee juffen, juf Petra en
juf Linda. We wensen juf Linda heel veel beterschap toe en juf
Petra heel veel succes op CBS De Holtenhoek!
Alle vrijwilligers
We willen als team alle vrijwilligers van het afgelopen jaar heel
erg bedanken! Zonder jullie hulp waren heel veel activiteiten
niet zo leuk, mooi of goed verlopen. Allemaal heel erg bedankt!
Pleinfeest
Het pleinfeest is weer gevierd. Ondanks de vele buien mogen wij als ACK niet klagen over jullie
opkomst. Wat was het weer gezellig en hebben de kinderen kunnen genieten van alles wat werd
georganiseerd.
De volgende kinderen kunnen binnenkort een prijs van ons verwachten of hebben deze reeds
ontvangen:
Bij het broekhangen is nummer 1 geworden: Melissa Versluis (1:55) , nummer 2 Bas Jansen (1:22)
en nummer 3 Sophie Holwerda (1:09). Bij het kauwgomspugen zijn de winnaars Elisa ten Brinke
met 400 punten en Christiaan Groenewold en Niels Jansen zijn gedeeld tweede met 200 punten.
De sport- en spelmand is gewonnen door Noreen van der Vlag.
Wij willen iedereen bedanken die hebben meegeholpen om dit pleinfeest weer te doen slagen.
Zonder jullie vrijwilligers kunnen wij niet zo'n feest organiseren. Dank daarvoor!
Wij besluiten dit bericht met iedereen een fijne zomervakantie toe te wensen. Met vriendelijke
groet, Anno, Heleen, Nienke, Valentina, Miranda, Menno, Bert Jan, Romulus, Yvet en Henriette
Kort verslag GMR vergadering 28 juni 2016
De invoering van het passend onderwijs heeft langzaam zijn weg gevonden in het onderwijs.
Leerkrachten, leerlingen en ouders moesten zich gaan aan passen aan de nieuwe situatie.
Ook het beleid “toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen” is aangepast en mede door een
jurist getoetst aan de wet op het primair onderwijs. De school heeft zorgplicht om leerlingen een
passende onderwijsplek te bieden. De veiligheid van kinderen wordt met het beleid nagestreefd.
Op onderwijsgebied heeft de tijd niet stil gestaan. Zaken veranderen. Soms niet naar de zin van de
mensen die er dagelijks mee moeten werken. Toch is het dan goed om je stem te laten horen. Dat
kan op school niveau via de leden van de MR. Allemaal bereikbaar via een eigen MR- emailadres. En
als het onderwerpen zijn die op meerdere scholen aandacht vragen , zoals de invoering van het
passend onderwijs, dan is het nog makkelijker om je stem te laten horen. Gebruik het onderstaande
emailadres om onderwerpen die op meerdere scholen spelen op de agenda te krijgen. De
onderwerpen zullen besproken worden en eventueel met hulp van ( externe) deskundigen zal
gezocht worden naar passende antwoorden.
Misschien is de uitkomst van de vraag niet wat men er van had verwacht. Toch heb je je stem laten
horen en is er iets gedaan met je vraag.
Alle personen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij de scholen, willen allemaal het
beste voor hun school maar vooral voor de leerlingen.
Maak gebruik van de diverse mogelijkheden.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben: de GMR is bereikbaar via gmr@conod.nl .

Geachte ouders,

Hierbij ontvangt u nogmaals 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
13 juli
14 juli
Ma 29 augustus

Activiteit
Afscheidsavond groep 8
12.00 uur start zomervakantie! (t/m 28 augustus )
1e schooldag 2016-2017

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 31 augustus 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.

