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Met advent kijken we uit naar het licht van God. Dat begint heel klein; een kind. Maar juist
dat kleine kind wordt groot in wat hij doet. Een Licht voor de wereld. Daar mogen we ook
dit jaar opnieuw naar uitkijken. Het volgende lied zegt het mooi:
Kijken naar wat komt
Advent is kijken naar wat komt,
hoewel er weinig zicht is.
Je steekt een kaars aan in de nacht,
omdat je iets van God verwacht;
een wereld waar het licht is
Advent is kijken naar wat komt,
zoals toen lang geleden.
Er werd een kind van God verwacht,
een kind van licht, vol van kracht,
een kind dat zorgt voor vrede.
Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven hopen.
Het kerstkind is een nieuw begin.
We slaan een weg van vrede in.
Die moet je verder lopen.
Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven dromen.
Is licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is
en dat Zijn rijk zal komen.

Iedereen een fijn kerstfeest en een heel gelukkig nieuwjaar!!

Bijbelverhalen.
Week 51 Lied uit de Hemel
18 dec. t/m 22 dec. 2017

Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
De herders in het veld, Lucas 2:8-20
In het begin, Johannes 1:1-18

Week 2: 8 t/m 12 januari 2018
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Jozef droomt, Matteüs 2:13-23
Johannes de Doper, Matteüs 3:1-12

Week 3: 15 t/m 19 januari 2018
Johannes de Doper, Marcus 1:1-8
Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:14-20
In de synagoge, Marcus 1:21-28

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we weer een nieuwe leerling welkom heten:
Luca Bruinewoud.
We wensen je hierbij een fijne tijd op de Klister!

Fusie CONOD en COG = CKC Drenthe
Het is zover! De fusie is bekrachtigd bij de notaris en mag naar buiten toe gecommuniceerd worden.
In de bijlage treft u een brief aan over de fusie.
Eerste stappen introductie 'programmeerleerlijn' op De Klister
Afgelopen weken is een aantal kinderen gestart met de eerste stappen op het gebied van
programmeren. Er zijn namelijk voor elke bouw uitdagende programmeersets aangeschaft die ook
goed op elkaar aansluiten. De zogenaamde 'programmeerblokken' kennen veel overeenkomsten
door de jaargroepen heen.
Voor groep 1/2 is er de Cubetto. Dit is een houten kubus op wieltjes die
met een houten paneel geprogrammeerd kan worden door kleuters. Deze set
kan ook al zonder talige informatieverwerving ingezet worden. Oftewel ook de
allerjongste kleuters kunnen met deze Cubetto aan de slag.
In groep 3/4 gaat er met een programmeerbare kat Scratch gewerkt worden.
Deze sofware staat reeds op de I-pads en de eerste kinderen zijn al aan de slag
geweest om Scratch avonturen te laten beleven, die bedacht en geprogrammeerd
worden door de kinderen zelf. Na verloop van tijd wordt deze kennis ingezet om
te werken met de Scratch LED Matrix. Dit is in grote lijnen al de basistechnologie
die ingezet wordt bij snelwegen en wegwerkzaamheden.

Groep 5/6 gaat aan de slag met Lego WeDo 2.0. In deze legoset wordt
al gebruik gemaakt van sensoren. Deze sensoren worden ingezet om de
robot, met behulp van op de I-pad gemaakte programma’s, bepaalde acties
te laten uitvoeren. Een aantal leerlingen uit groep 7 wordt momenteel
'opgeleid' als coach om de kinderen van groep 5/6 te gaan begeleiden.
De
bovenbouwgroepen
7/8 kunnen bij toerbeurt aan
de slag met de Lego
Mindstorms EV3. Ook hier zijn
al een aantal leerlingen mee
aan de slag. De eerste robot is al
geprogrammeerd en kan zelfs al een kubus
naar een andere plek verplaatsen middels een
zelf geschreven programma.
We houden u op de hoogte over de
'programmeerontwikkelingen' op De Klister

Winterboekje met verkeerstips
We hebben er de laatste weken allemaal mee te maken gehad. Daarom als bijlage, met name voor
de leerlingen, een boekje met tips over veilig verkeer in de winter.

Datum
21 december

Activiteit
Kerstviering in de Babtistenkerk Nieuw-Buinen
1e viering 17.45 uur leerlingen met achternaam A t/m L
2e viering 19.30 uur leerlingen met achternaam M t/m Z

22 december

12.00 uur start Kerstvakantie t/m 7 januari 2018

1 januari 2018

CONOD + COG Drenthe = CKC Drenthe De fusie is een feit.

8 januari

Eerste schooldag van 2018!

22 februari

Schoolfotograaf

23 februari

Studiedag personeel, de leerlingen zijn deze dag vrij.

24 feb. t/m 4 mrt.

Voorjaarsvakantie

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 18 januari 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.

