Noorderdiep 123
9521 BC, Nieuw-Buinen
Tel: 0599-613864
E-mail: cbsdeklister@conod.nl
Nieuwsbrief 3 , 17 september 2015
Bijbelverhalen.
Week 38: 14 t/m 18 september 2015
De toren van Babel, Genesis 11:1-9
Iedereen zal samen komen, Jesaja 2:1-5
Verstrooide dieren worden thuis gebracht,
Ezechiël 34:11-16
Week 40: 28 september t/m 2 oktober
De man die niks zeggen kon, Matteüs 9:32-34
De roeping van de discipelen, Matteüs 10:1-4
De discipelen gaan op pad, Matteüs 10:5-15

Week 39: 21 t/m 25 september 2015
De roeping van Matteüs, Matteüs 9:9-13
Het dochtertje van Jaïrus, Matteüs 9:18-26
Blinde mensen gaan zien, Matteüs 9:27-31

De roeping van dicipelen

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we nieuwe leerlingen welkom heten: Maikel Brouwer, Jasmijn
Akse, Bryan Klein, Quinn Wiersema en Jurgen Leffers
We wensen jullie hierbij een fijne tijd op de Klister!
Melk tijdens tso
Mocht u uw kinderen graag melk mee willen geven voor het eten tussen de middag bij de
tso, dan is er nu de mogelijkheid om gebruik te maken van de koelkast van de tso. U kunt
de beker van uw kind (voorzien van de naam) in de zaal op de tafel bij de trap naar beneden
zetten. De bekers worden dan in de koelkast gezet. Op deze manier kan iedereen een
gezonde drank drinken bij het eten.
Meester Kardol viert zijn 40 jarig jubileum!
Afgelopen dinsdag werd meester Kardol
feestelijk onthaald op school. Hij vierde zijn
40jarig jubileum als meester in het onderwijs .
Hij werd in de zaal even goed in het zonnetje
gezet. Ook langs deze weg van harte
gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal!

Fluor-spoelen
We zijn weer begonnen met fluorspoelen!
Een groot aantal kinderen heeft de 4 euro voor het fluorspoelen nog niet betaald.
Wilt u dit zo spoedig mogelijk, in een gesloten enveloppe voorzien van naam en groep,
meegeven aan u kind. Hij/zij mag dit inleveren bij de meester of juf.
Fluor is belangrijk om het glazuur van de blijvende tanden en kiezen van u kind extra sterk
te maken, zodat ze minder vatbaar zijn voor gaatjes.
Wel is het belangrijk dat u kind elk half jaar een bezoek brengt bij de tandarts, om de
gebitsontwikkeling te laten beoordelen, en eventuele beginnende gaatjes te behandelen.
Vertelt u aan de tandarts dat uw kind op school spoelt met Fluor, dan hoeft de tandarts geen
extra fluor te geven bij de controle.
Ook zijn we nog opzoek naar een aantal fluormoeders of vaders! wilt u 1x in de 4 a 5 weken
op maandag om half 2 de kinderen helpen met het spoelen?
Laat dit dan per mail even weten, fluorspoelendeklister@gmail.com
Onze dank is groot,
Sanne Voorintholt
Coördinator Fluor-spoelen
Parkeren
Aan het begin van het schooljaar willen we nogmaals verzoeken, of u uw auto in de daarvoor
bedoelde parkeervakken wilt plaatsen van de parkeerplaatsen bij het MFA gebouw. Op deze
manier blijft het voor iedereen een veilige en overzichtelijke situatie.
Daarnaast ook het verzoek van de vereniging van eigenaren van ‘De Wanne’ of u geen
gebruik van de parkeerplaatsen bij ‘De Wanne’ wilt maken. Dat gebied is eigen terrein en de
parkeerplaatsen zijn bedoeld voor de bezoekers van ‘De Wanne’.

Datum
17 september
21 september
19 t/m 23 okt.

Activiteit
Informatieavond Groep 8a en groep 8b van 7b/8b, aanvang 19.30 uur
Informatieavond van alle groepen 1 en 2, aanvang 19.30 uur
Herfstvakantie

De start van Combi coach Stefan
Na een mooie en leuke vakantie te hebben gehad zijn we weer gestart met het nieuwe schooljaar
2015/2016. Ondertussen zijn we alweer 3 weken onderweg. Veel nieuwe en leuke klassen mocht ik
weer verwelkomen tijdens de gymlessen. Mijn planning is ten opzichte van vorig schooljaar wat
veranderd. Op maandag ben ik in Borger, gymlessen geven aan CBS de Borgh, Montessori, OBS de
Meander en Dalton school Ees. Op dinsdag en woensdag geef ik de gymlessen in Nieuw-Buinen: OBS
de Poolster, CBS de Klister en CBS school 59 en op donderdagmorgen sta ik in de zaal bij OBS school
75. Naast de gymlessen zullen ook de sportfeesten weer terug komen en projecten zoals fit kidzz(voor
groep 7) en MRT(voor groep 5). Ook zullen er nieuwe projecten worden opgestart waar druk aan
gewerkt wordt achter de schermen. Ik heb enorm veel zin in het nieuwe schooljaar en ik hoop dat we
allemaal een sportief en gezond nieuw schooljaar tegemoet gaan.
Gymlessen
Tijdens de eerste gymles hebben alle groepen het chagrijnenspel gespeeld. Er moest dus gelijk goed
worden samengewerkt met de groep. Er werden 2 teams gemaakt en via de hoepels en de andere
materialen moest de hele groep van de ene kant van de zaal naar de andere kant van de zaal
verplaatsen. Stond 1 iemand van het team per ongeluk in het water(op de vloer) dan moest het hele
team weer terug en opnieuw beginnen. Dit leverde ontzettend leuke en leerzame situaties op waar na
de gymles nog uitgebreid over gesproken werd. In week 2 hebben de kinderen in 3 vakken gewerkt:
trefbal spel, overloopspel en ringhockey. Afgelopen week stond het Belgisch loopspel op het
programma waarbij 2 teams tegen elkaar strijden om zoveel mogelijk punten binnen te rennen. De

tegenstander moet zo snel mogelijk scoren in de korf en in de basket zodat het loop team juist zo
weinig mogelijk punten kan halen.
Screening fit kidzz groep 7
Ondertussen zijn we in de hele gemeente alweer begonnen met het screenen van de groepen 7 voor
fit kidzz. Tijdens deze test worden verschillende fit testjes gedaan, wordt de BMI gemeten en tot slot
wordt de piepjes test (shuttle run test) gedaan. Als alle kinderen gescreend zijn wordt er een selectie
gemaakt en zullen de ouders/verzorgers gebeld worden dat hun zoon/dochter wordt uitgenodigd voor
het project fit kidzz.
Sportfeesten
Ook dit schooljaar worden er weer sportfeesten georganiseerd. De eerste was op woensdag 26
augustus. Dit was een voetbalfeest op het kunstgrasveld. In totaal waren er 12 kinderen die mee
hebben gevoetbald. Het eerste volgende sportfeest in sporthal de Splitting is op woensdagmiddag 23
september. Groep 3 t/m 5 van 14.00 uur tot 15.00 uur en groep 6 t/m 8 van 15.00 uur tot 16.00 uur.
Voor de overige sportfeesten en activiteiten kan je kijken op de flyer. Alle kinderen hebben deze
gekregen en ook hangen de flyers in de sporthal, op de scholen en in het MFA gebouw.
Stagiaires
Dit schooljaar zijn er ook weer stagiaires van het Alfa College(sport en bewegen) aanwezig tijdens de
gymlessen en met de andere activiteiten. Juf Kim en juf Stefanie zullen mij dit schooljaar
ondersteunen tijdens de gymlessen en de overige activiteiten. Ook is meester Kevin aanwezig tijdens
bepaalde activiteiten. Onze stagiaires zijn te herkennen aan hun groene shirt met op de achterkant
gezonde leefstijl!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 30 september.
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.

