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Bijbelverhalen.
Week 22: 29 mei t/m 2 juni 2017
De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13
De eerste gemeente, Handelingen 2:41-47
De genezing van een verlamde, Handelingen 3:1-10

Week 23: 5 t/m 9 juni 2017
Petrus en Johannes worden gearresteerd,
Handelingen 4:1-22
Het leven van de gemeente, Handelingen 4:32-37
De gevangenis is leeg, Handelingen 5:17-26

Hallo allemaal,
Misschien dat sommigen het al weten of zelfs verwachten…..anderen weer
niet….maar…ik wil jullie via deze weg laten weten dat ik vanaf de zomervakantie een
jaar verlof op neem. Dit verlof is goedgekeurd en ik zal dus na de zomervakantie niet
terug keren naar school…….In dat jaar zal ik een jonge moeder en jongeren van 18+
gaan begeleiden (als ambulant begeleider) ….Wat het jaar verder zal gaan brengen
weet ik natuurlijk niet… …..Ik heb er veel zin in en hoop op mooie ervaringen dat jaar!
Na dat jaar zal ik jullie op de hoogte brengen van mijn bevindingen. Na 21 jaar
onderwijs waarvan ik 16 jaar op Klister heb gewerkt, neem ik voor nu eerst
afscheid……….Ik heb genoten van alle kinderen en de mooie gesprekken op
verschillende vlakken met jullie als ouders. Ik wens jullie en de kinderen alvast een
heerlijke vakantie toe! (ook al duurt dit nog even). Mocht je mij nog wat willen vragen
hierover dan kan dat uiteraard!
Groeten Sianne
Wandelen voor Water 2017
Op koningsdag hebben wij mee gedaan aan het goede doel ‘Wandelen voor Water’. We hebben
hiervoor een sponsorloop georganiseerd, waarbij het de bedoeling was dat de kinderen met flessen
water 6 km gingen lopen. Dit is de afstand die een gemiddeld kind in arme landen moet lopen om
schoon water te halen. Tijdens de sponsorloop waren de kinderen zo enthousiast dat sommigen
zelfs (veel) meer dan 6km hebben gelopen. Er is veel geld opgehaald, namelijk; €1851,82.
De kinderen hebben allemaal sponsoren gezocht, deze konden een keuze maken of ze een vast
bedrag of een bedrag per ronde willen geven.
Alle dank aan de mensen die hebben gesponsord en de mensen die langs de kant hebben gestaan
om ze aan te moedigen. Maar toch wel de meeste dank aan de kinderen die hebben gelopen voor
het goede doel. Wat een prestatie hebben zij geleverd, om trots op te zijn.

Avond4daagse 2017
Herinnering!
Over een aantal weken is het weer zover!! De avondvierdaagse 2017!! Dus geef je snel
op!!
De avond4daagse staat gepland van dinsdag 20 juni 2017 t/m vrijdag 23 juni 2017.
Uw kind heeft het aanmeldingsformulier meegekregen en u heeft het ontvangen via
Schoudercom. Het aanmeldformulier en het bedrag van €5.00 per aanmelding kunt u
uiterlijk tot vrijdag 2 juni inleveren bij de juf of meester van uw kind.
Wij zoeken nog een aantal 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
Priscilla Klein Tel 06-46992606

Denkt u aan de Ouderbijdrage?

Het team is vanaf nu erg druk bezig met de planning van de schoolreizen en de verschillende extra
activiteiten voor de kinderen. U heeft de verschillende data al voorbij zien komen. Deze excursies,
schoolreisjes, sportactiviteiten en kamp zijn allemaal prachtige activiteiten die bekostigd worden
door uw vrijwillige ouderbijdrage. Bij deze activiteiten zijn we dus erg afhankelijk van uw
ouderbijdrage.
Voor op de kalender
Op 3 juli hebben wij als team een studiedag. Deze stond nog niet als definitief vermeld op de
kalender. Alle kinderen zijn op 3 juli vrij! Noteert u het even?

Datum
5 juni
6 juni
21 t/m 23 juni
20 – 23 juni
29 juni
3 juli
7 juli 2017

Activiteit
2e pinksterdag
de kinderen zijn deze dag vrij!
Schoolreis groep 1 en 2
Kamp groep 8
Avond4daagse
Schoolreis groep 5,6 en 7
Studiedag team, alle kinderen zijn deze maandag vrij.
Pleinfeest

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 8 juni.
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.

