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Bijbelverhalen.
Week 22: 28 mei t/m 1 juni

Week 23: 4 t/m 8 juni 2018

1 sam. 16: 1 – 13 Een nieuwe Koning
1 sam. 16: 14 – 23 David maakt muziek
Lied van David

De reus in het dal, 1 Samuël 17:1-11
Het voorstel van David, 1 Samuël 17:12-37
David verslaat Goliat, 1 Samuël 17:38-58

Week 24: 11 t/m 15 juni 2018
David moet vluchten, 1 Samuël 19:1-24
David spaart Sauls leven, 1 Samuël 24
David wordt koning, 2 Samuël 1:1-4 + 5:1-5

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we weer een nieuwe leerling welkom heten:
Lieke van Wijk.
We wensen je hierbij een fijne tijd op de Klister!
Trots
We zijn trots om u te kunnen melden dat we weer een goed resultaat hebben behaald op de
eindtoets. Zoals eerder aangegeven hebben we er voor gekozen om dit jaar een andere toets te
gebruiken. We zijn blij dat dit geen invloed heeft gehad op de resultaten. De kinderen hebben het
heel erg goed gedaan en het schoolgemiddelde is ook dit jaar weer boven het landelijk gemiddelde.
We zijn ondertussen als team, naast de afronding van het huidige schooljaar, ook al druk bezig
met de voorbereiding voor het nieuwe schooljaar. We kunnen alvast melden dat we ook komend
schooljaar met 11 kleine groepen kunnen starten en dat we daarnaast de nodige extra hulp kunnen
gaan bieden ter ondersteuning voor die leerlingen die dat nodig hebben. Dat geldt uiteraard voor
leerlingen die bepaalde vakgebieden of onderdelen moeilijk vinden, maar ook voor leerlingen die
extra uitdaging nodig hebben. Kortom, we kunnen en willen het nieuwe schooljaar goed en
gedegen van start gaan. Zodra we de groepsindeling en -verdeling verder hebben uitgewerkt, wordt
u verder geïnformeerd.
Verder gaan we de nodige culturele uitstapjes plannen. We zijn bewust uit het regionale podiumplan
gestapt omdat we , dankzij onze cultuurcoach en de inzet van het team, in eigen beheer dit veel
beter en ruimer kunnen uitwerken. De ouders ontvangen daar te zijner tijd meer informatie over.
Ouderbijdrage (herhaling)
Ik wil u hierbij nogmaals vragen om, indien u er nog niet aan toe bent gekomen, de ouderbijdrage
zo spoedig mogelijk over te maken. De schoolreisjes wisselen elkaar deze periode in rap tempo af
en de financiering daarvan is helaas nog niet helemaal rond. Zonder uw bijdrage zijn deze
activiteiten niet mogelijk, aangezien de overheid financiering van deze activiteiten vanuit de
overheidsbijdrage heeft verboden.
Enquête
Ik wil allereerst hier ook aangeven dat er bewust nog niet geïnformeerd wordt naar een continue
rooster. Dit is namelijk een totaal andere insteek en procedure en die vergt nog al wat van team en

de school. Voor een dergelijke procedure moet je met erg veel extra zaken rekening houden, omdat
een eventuele overgang consequenties heeft voor veel meer zaken dan de tijd alleen. Denkt u
hierbij aan zaken als financiën, personele inzet en tussen-schoolse opvang. Ook zijn er veel
verschijningsvormen, waardoor de keuze enorm is. Op dit moment is dat om bovenstaande redenen
niet aan de orde. Ik hoop hiermee een antwoord te hebben gegeven op de vraag die een paar
ouders via / n.a.v. de enquête hebben gesteld.
Maar zoals aangegeven, komen we hierbij even terug op de uitslag van de enquête over
schooltijden. We merken dat het wel wat los heeft gemaakt. Vanuit de vorige ouderpeiling (2017)
gaf 86 % aan dat men tevreden was over de schooltijden. Op dit moment ligt dat volgens de uitslag
van de enquête iets anders. (Dat zal ook met de vraagstelling in de ouderenquête te maken
hebben.) De uitslag van de enquête laat zien dat een ruime meerderheid voorstander is van (iets)
vroegere begintijden op de middag. Tussen deze twee tijden was het verschil echter nog niet
significant. Vandaag wordt er daarom een nieuwe enquête uitgezet om nogmaals alle ouders de
mogelijkheid te geven om hun stem te laten meetellen. We gaan er vanuit dat de ouders, die niet
reageren, het eens zijn met de uiteindelijke tijden. We hopen op een groot response.

Datum

Activiteit

8 juni

Pyjamafeest voor groep 2

12 juni

Groep 1 en 2 Naar het atelier in Westdorp

19 t/m 22 juni

Avondvierdaagse

20, 21 en 22 juni

Kamp groep 8

2 juli

Marge-dag/ studiedag personeel, alle leerlingen zijn vrij!

12 juli

Schoolreis groep 5, 6 en 7

18 juli

Afscheidsavond groep 8

19 juli

Schoonmaakavond

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 14 juni 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.

Van de GGD:
https://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijn-gezondheid/een-beet-van-een-teek/

