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Bijbelverhalen.
Week 12: 19 t/m 23 maart 2018
De rijke man, Marcus 10:17-27
Bartimeüs, Marcus 10:46-52
De intocht in Jeruzalem, Marcus 11:1-10

Week 13: 26 t/m 30 maart 2018
Jezus wordt gevangen genomen, Marcus 14:32-52
Jezus wordt verhoord, Marcus 14:53-15:15
Het Paasverhaal, Marcus 15:22 – 16:8

Week 14: 3 t/m 6 april 2018
De geboorte van Samuël, 1 Samuël 1
Het lied van Hanna, 1 Samuël 2:1-10
De zoons van Eli, 1 Samuël 2:11-26

Pasen 2018 : De morgen staat vol vrolijk licht.
De morgen staat vol vrolijk licht,
De schepping heeft zich opgericht.
Want zie: de Heer is opgestaan!
De Heer is waarlijk opgestaan!
Vergeefs gaan vrouwen naar een graf
Dat schuilplaats aan het leven gaf.
Want zie: de Heer is opgestaan!
De Heer is waarlijk opgestaan!
Er gaat een wonderlijk bericht
Dat overal veel vreugde sticht.
Want hoor: de Heer is opgestaan!
De Heer is waarlijk opgestaan!
En als u dit bericht verblijdt,
Zing met ons mede en belijdt:
De Heer is waarlijk opgestaan!
Ja waarlijk, Hij is opgestaan!
Het team van de Klister wenst u alvast fijne paasdagen toe!
Broertje of zusje naar De Klister?
Heeft u een zoon of dochter die volgend schooljaar ook bij ons op school komt? We vinden het heel
fijn om dan nu alvast een aanmeldformulier te ontvangen. Zo kunnen we een beeld krijgen van de
leerlingaantallen en deze informatie kunnen we gebruiken om straks de groepsverdeling voor het
nieuwe schooljaar te maken. Een aanmeldformulier kunt u zo op school afhalen. Ingevulde
formulieren mogen bij de leerkrachten ingeleverd worden.
Alvast hartelijk dank.

Verkeersexamen
Op 5 april doen de kinderen van groep 8 mee aan het theoretisch verkeersexamen. Op
dinsdagmiddag 15 mei vindt het praktisch verkeersexamen plaats. We zijn voor het praktisch
verkeersexamen op zoek naar ouders die willen helpen bij dit examen. U kunt zich opgeven bij dhr.
Kardol
Grote rekendag
Op woensdag 28 maart doen we in verschillende groepen weer mee met de grote rekendag. Het
thema dit jaar is “De school als pakhuis”. In die groepen zijn er die morgen verschillende
rekenactiviteiten die op dit thema zijn gericht. Het wordt vast weer een gezellige en leerzame
ochtend.

Datum
28 maart

Activiteit
Na schoolse activiteiten: Sportfeest Nieuw-Buinen

29 maart

Paasviering ; verdere informatie via SchouderCom

30 maart t/m 2 april

Paasvakantie

4 april

Open dag De Klister: Informatiedag voor nieuwe ouders en belangstellenden

5 april

Theoretisch Verkeersexamen

13 april

Bingoavond ACK

26 april

15.30 uur start meivakantie

27 april t/m 13 mei

Meivakantie
Maandag 14 mei weer naar school

15 mei

Praktisch verkeersexamen

Van VVN:
Houdt u zich aan de snelheidslimiet?
Een paar kilometer te hard rijden. We doen het allemaal
wel eens. Soms onbewust. Bijvoorbeeld als we met het
verkeer meerijden of als onze gedachten afdwalen. Maar
soms rijden we ook bewust te hard. Zo’n overtreding lijkt
onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben.
Zeker binnen de bebouwde kom, omdat daar vaak
kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen op de weg
zijn. Toch rijden de meeste mensen binnen de bebouwde
kom 10 tot 15 km/uur te hard. Dat lijkt misschien niet
veel, maar 10 kilometer te hard rijden, zorgt ervoor dat
uw remweg 7 meter langer wordt! Om mensen te wijzen
op de gevaren van (iets) te hard rijden, is er de landelijke
campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’. Misschien heeft
u de campagneposters al wel in school zien hangen. De
campagne roept weggebruikers op om regelmatig hun
snelheid te checken. Zo rijden we nooit ongemerkt te
hard.

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 12 april 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.

