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Bijbelverhalen.
Week 37: 11 – 15 september
Wie ben jij?
Genesis 27: 1 – 46

Week 38: 18 – 22 september
Ik heb het voor je over.
Genesis 28: 10 – 22
Genesis 29: 1 – 20

Week 39: 25-29 september
Kijk dan naar me!
Genesis 29: 21 - 35
Genesis 30: 1 - 24

De informatieavonden
Op de volgende dagen zijn de informatieavonden gepland:
Do 14 sept. groep 5
aanvang 19.30 uur
Ma 18 sept. Groep 3, 3 /4, 4/5 en 6
aanvang 19.30 uur
Di 19 sept. groep 7, 7/8 en 8
aanvang 19.30 uur
Do 21 sept. groepen 1 /2 , De Spetters, De Stampers en de Bubbels
aanvang 19.30 uur
Op de fiets naar school en dan ….
We zijn blij dat zoveel kinderen te voet of op de fiets naar school komen. Deze week is ook de actieweek ‘op fietse’. De week waarin gekeken wordt van welke school relatief de meeste kinderen op de
fiets naar school komen. Ook dit jaar maken we weer een goede kans. We vinden het belangrijk dat
zoveel mogelijk leerlingen te voet of op de fiets naar school komen.
Het komt echter helaas weer steeds vaker voor dat de kinderen op de fiets naar school komen en
dan de fiets op de verkeerde plaats stallen. We hebben als school op het plein twee plaatsen waar
de fietsen neergezet kunnen worden. Het is de bedoeling dat de fiets geplaatst wordt ‘in het
fietsenhok’ bij school aan de kant waar je vandaan komt. Voor kleuters geldt de regel dat de fiets
geplaatst wordt aan ‘de Wanne’ kant. Het is dus niet de bedoeling de fietsen op andere plaatsen
neer te zetten. We zien weer een tendens dat er kinderen zijn die hun fiets voor de sporthal of bij
het voetbalveld plaatsen. Vaak staan ze schots en scheef, midden in het pad waar ook ouders met
kinderwagens en bezoekers van de sporthal langs moeten. Hiermee veroorzaken deze leerlingen dus
onnodig overlast en dat is niet de bedoeling.
Daarnaast is het de bedoeling dat de fietsen netjes in de fietsenrekken worden geplaatst. Voor
fietsen waarvan de banden dit niet toelaten, maken we een uitzondering. Deze kunnen er netjes in
de goede richting voorgezet worden. Het komt ook hierbij weer voor dat deze fietsen zo maar
ergens worden neergezet. Soms staan ze zelfs midden in het looppad. Dit is uiteraard niet de
bedoeling.
Nog afgezien van de hinder die anderen daarvan ondervinden, komt het helaas ook vaak voor dat
deze fietsen omvallen door passerende voetgangers. Het levert dus onnodige ergernis en schade

aan de fiets op. Wij willen hier de komende tijd op school extra aandacht aan besteden. Wilt u dit
ook thuis met uw kind bespreken? Gaat uw kind op de fiets, laat het de fiets dan aan de goede kant
van de school in de fietsenstalling van de school plaatsen.
Kindermaand oktober
In oktober vindt de manifestatie Oktobermaand Kindermaand plaats. Dit jaar zijn er weer tal van
leuke gratis toegankelijke activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. ‹
Gratis drumlessen, naar de toneelschool of naar het museum? Het kan allemaal tijdens
Oktobermaand Kindermaand.
Een kleine honderd culturele instellingen in heel Drenthe organiseren workshops, rondleidingen en
voorstellingen om een bezoek extra aantrekkelijk te maken. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk
voor kinderen t/m 12 jaar.
101 kunstinstellingen, musea, molens, theaters, archieven en ateliers zijn in de weekenden speciaal
geopend voor de kinderen en hun (groot)ouders en organiseren theatervoorstellingen,
speurtochten, workshops en dans- , muziek- en circuslessen. Het complete overzicht van boeiende
workshops, spannende rondleidingen, mooie voorstellingen en nog veel meer staat op onze website.
Kom jij ook? Kijk op www.kindermaand.nl

Vrijwilligers gezocht
Voor de locatie CBS de Klister Nieuw Buinen zijn wij op zoek naar
Vrijwilligers voor de tussenschoolse opvang. Wil jij ons, tegen een vergoeding en eigen
kinderen gratis, helpen de tussenschoolse opvang vorm te geven?
Voor meer informatie : zie bijlage !!
Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met skidkinderopvang
0592-304190. Heb je interesse, dan graag telefonisch contact opnemen of mailen naar
m.schotanus@skidkinderopvang.nl
o.v.v. Vacature vrijwilliger TSO de Klister

Datum
14, 18, 19 en 21
September
5 oktober
14 september
12 en 17 oktober
16 oktober
23 t/m 27 oktober

Activiteit
Informatieavonden

Start actie maak de buurt schoon.
Omgekeerde tien-minuten gesprekken
Groep 8 culturele excursie
Herfstvakantie

Ingekomen stukken:

1. Zie bijlage: Onderzoek van Universiteit
Een verzoek van de Universiteit van Utrecht om de flyer door te sturen. Deze gaat over:
In Nederland maken jaarlijks zo'n 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders mee. Met dit onderzoek
willen we beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren) met elkaar omgaan na een scheiding en wat dit betekent voor
de ontwikkeling van kinderen.

2. Informatie GGD Drenthe: krentenbaard
Ieder jaar na de zomervakantie zien we in Drenthe een toename van de huidinfectie krentenbaard.
Wat is krentenbaard?
Krentenbaard is een ontsteking van de huid. Je hebt last van rode vlekken en blaasjes, vaak rond de neus en
mond. Het komt vooral bij kinderen voor en is erg besmettelijk.
Hoe krijg je het?
Veel mensen dragen de bacterie in hun neus of keel bij zich zonder dat ze er ziek van worden. Door hoesten,
niezen of praten kun je andere mensen besmetten.
Het vocht uit de blaasjes van iemand met krentenbaard is erg besmettelijk. Als je de blaasjes aanraakt kun je
via je handen of dingen die je dan weer met je handen aanraakt anderen besmetten.

Moet ik thuisblijven?
Kinderen met krentenbaard kunnen gewoon naar school of de kinderopvang. Het kind kan anderen al
hebben besmet voordat het zelf vlekjes krijgt. Thuishouden helpt dus niet om verspreiding van krentenbaard
te voorkomen.
Meer informatie
Meer informatie over krentenbaard vindt u op de website van het RIVM

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 28 september 2017.
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.

