Noorderdiep 123
9521 BC, Nieuw-Buinen
Tel: 0599-613864
E-mail: cbsdeklister@conod.nl
Nieuwsbrief 2 , 2 september 2015
Bijbelverhalen.
Week 36: 30 aug. t/m 4 sept.
Het paradijs, Genesis 2:8-25
De slang, Genesis 3
Kaïn en Abel, Genesis 4:1-16

Week 37: 7 t/m 11 september 2015
Noach bouwt een ark, Genesis 6:9 - 7:9
Het water, Genesis 7:10 - 8:5
Een nieuw begin, Genesis 8:6 - 9:17

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

Afwezigheid
Naast meester Kardol is deze week ook juf Betty afwezig i.v.m.
ziekte. We hopen dat ze spoedig weer voor de groep kunnen
staan. We wensen hun veel sterkte en beterschap toe!
I.v.m. de ziekte van juf Betty gaat de informatieavond van
groep 6a op 3 september niet door. U ontvangt hiervoor een
nieuwe uitnodiging zodra juf Betty weer beter is.
Parkeren
Aan het begin van het schooljaar willen we nogmaals het verzoek bij u neerleggen, 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
3 september
3 september
10 september
17 september
21 september
19 t/m 23 okt.

Activiteit
Studiedag personeel, de kinderen zijn deze dag vrij.
Informatieavond groep 6b/7a en groep 7b van 7b/8b, aanvang 19.30 uur
Informatieavond groep 4, 4/5 en 5, aanvang 19.30 uur
(O.V.) 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 volgende nieuwsbrief verschijnt op 16 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.

