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Nieuwsbrief 17,

28 april 2016

Bijbelverhalen.
Week 17: 25 t/m 29 april 2016
Weer terug bij Noömi, Ruth 3:16-18
In de stadspoort, Ruth 4:1-12
Een kleinzoon voor Noömi, Ruth 4:13-17

Week 18: vakantie
Week 19 9 t/m 13 mei 2016
Vrij verhaal: Het Wekenfeest (Ruth + tien
geboden)
De tien geboden, Exodus 19:1-20:17
De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13

Week 20: 17 t/m 20 mei 2016
Het feest van de koning, Ester 1:1-9
Koningin Wasti wil niet komen, Ester 1:10-22

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we een nieuwe leerling welkom heten: Marnix Pas. We wensen je hierbij
een fijne tijd op de Klister!
Studiereis
De studiereis van CONOD was een fantastisch
inspirerende week in Canada. Ik heb, samen met
mijn collega’s, veel scholen bezocht in de omgeving
van Toronto. Hier bestaan amper scholen voor
speciaal onderwijs, waardoor alle leerlingen naar
dezelfde school gaan en bij hun leeftijdsgenoten in
de klas zitten. Het was heel boeiend om te zien hoe leerkrachten vorm geven aan hun onderwijs en
om met hen te bespreken tegen welke knelpunten ze aanlopen. Door zo’n studieweek waardeer je
bepaalde aspecten van het Nederlandse onderwijs nog meer, maar doe je ook inspiratie en ideeën
op om ons onderwijs naar een nog hoger kwaliteitsniveau te tillen. Op welke manier dit
vormgegeven wordt, daar denken we binnen CONOD en op de scholen samen met het team nog
over na. We zullen u op de hoogte houden.
Van de ACK
Het grote pleinfeest van de Klister vindt dit jaar plaats op vrijdag 1 juli 2016 van 17:00 tot 20:00
uur. Zet deze datum maar alvast in uw agenda. Om het feest tot een succes te maken hebben we
circa 75 vrijwilligers nodig. Wilt u ons meehelpen - kan ook voor een uur - dan kunt u zich
aanmelden via schouder.com of via onze mail acdeklister@gmail.com.
U kunt zich natuurlijk ook aanmelden bij een van de ack-leden. Doen !
Anno, Romulus, Yvet, Heleen, Valentina, Andre, Nienke, Miranda, Menno, BertJan en Henriette

Bezoek Groninger Museum
In het kader van de cultuur educatie ging groep 3A dinsdagochtend 19 april naar het Groninger
Museum. De reis was voor de meeste kinderen al heel spannend: met de auto naar de P+R in
Haren om vervolgens met de Citybus naar het busstation in Groningen te gaan.
In het museum werd de groep in tweeën gesplitst. Een groep begon met een rondleiding door het
museum. De nadruk van deze rondleiding lag op de primaire kleuren en de secundaire kleuren. De
andere groep begon met het beschilderen van een vaas op papier. De kinderen mochten deze vaas
alleen inkleuren met de primaire kleuren en de secundaire kleuren moesten ze zelf mengen.
Vervolgens gingen de groepen wisselen en hebben de kinderen alles geleerd over kleuren. De
kinderen hebben genoten.

Project “Op Fietse”
Deze week, de week van 25 t/m 29 april doen we mee aan het project “Op Fietse”. Een
project vanuit de gemeente Borger-Odoorn. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen op
de fiets of lopend naar school te laten gaan. Doet u ook mee?

Aan de ouders en kinderen van groep 2,
Dit jaar willen we het schooljaar voor de kinderen , die op dit moment) in groep 2 zitten, op
een feestelijke wijze “afsluiten”. Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om het slaapfeest
eerder te laten plaatsvinden i.v.m. alle andere activiteiten die ons en de kinderen nog te
wachten staan.
Wat gaan we doen?
Alle kinderen uit groep 2 mogen donderdag 28 april a.s. een nachtje op school slapen. We
hopen natuurlijk dat alle kinderen van de partij zijn. Wanneer ze ’s nachts heimwee krijgen,
moeten ze altijd naar huis kunnen. Wilt u daarom telefonisch bereikbaar zijn?
De volgende juffen blijven tijdens het slaapfeest slapen: juf Rosalie, juf Bettine, juf
Nienke en juf Mendel.
Alle groep 2 kinderen worden 28 april a.s.
’s avonds (na het eten) tussen 18.30 en
18.45 op school verwacht.
Vrijdag 29 april a.s. om 9.00 uur kunt u uw kind
na het ontbijt weer ophalen!
We hopen dat het een gezellig festijn zal worden!

Let op!
De kinderen van groep 2 hebben donderdagmiddag 28 april a.s. geen les! Vrijdag 29 april zijn
alle kinderen van groep 1 en 2 vrij!
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ze aan de leerkracht van uw kind stellen.
De groeten van, juf Rosalie, juf Bettine en juf Mendel
Koningsspelen
Wat hadden we een geluk met het weer. Onder een heerlijk zonnetje hebben de leerlingen heerlijk
buiten spellen gedaan. De groepen 1 en 2 (en daarna de groepen 3 en 4) deden spelletjes op het
plein rondom de school. De groepen 5 t/m 8 zijn ’s middags naar het sportveld gegaan. Op het de
sportveld werd gekorfbald en er waren atletiekonderdelen. Een enorm divers programma dus. We
hadden dit niet kunnen doen zonder de hulp van zoveel ouders, dus ouders: bedankt!

Ouders bedankt voor jullie hulp!
Zonder jullie was deze dag niet zo’n succes!

Avond4daagse 2016
Herinnering!
Over een aantal weken is het weer zover!! De avondvierdaagse 2016!! Dus geef je snel op!!
De avond4daagse staat gepland van dinsdag 31 mei 2016 t/m vrijdag 03 juni 2016.
Net als vorig jaar zal ook dit jaar De Klister mee lopen. Wij lopen alleen de 5 km en alle kinderen
van de Klister mogen meedoen. Broertjes en zusjes mogen natuurlijk ook meelopen. Kinderen van
groep 5 t/m 8 lopen onder begeleiding van juf Betty Maat, maar onder verantwoordelijkheid van
de ouders.
Vorige week heeft u het aanmeldformulier via SchouderCom ontvangen. Het aanmeldformulier
en het bedrag van €4.50 per aanmelding kunt u uiterlijk tot woensdag 11 mei inleveren bij de
juf of meester van uw kind.
Wij zoeken nog 3 ouders die willen zorgen voor koffie/thee, drinken en iets lekkers tijdens de
pauze. Indien u zich wilt aanmelden voor het verzorgen van de versnapering tijdens de pauze of
indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met:
Anita Drenth, Tel 06-29320453 of avond4daagsedeklister@gmail.com

22 April deden ook de kleuters mee aan de Koningsspelen.
De kleuters zijn de morgen begonnen met het samen dansen op het lied Hupsakee!
Daarna gingen de kinderen aan de slag met het spelen van de verschillende spelletjes, die over
beide schoolpleinen verdeeld waren.
De kinderen waren super actief bezig en mede dankzij de vele vrijwilligers, is dit alles soepel
verlopen! Bedankt!

Datum

Activiteit

28 april

Slaapfeest voor de kinderen van groep 2,
de kinderen van groep 1 en 2 zijn 29 april vrij!
Mei vakantie, de kinderen zijn deze week vrij
2e pinksterdag, alle kinderen zijn vrij.
Slagbal - en voetbaltoernooi groep 8 Musselkanaal.
Avond4daagse

2 t/m 6 mei
16 mei
25 mei
31 mei t/m 3 juni

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 18 mei
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.

