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Nieuwsbrief 4, 30 september 2015
Bijbelverhalen.
Week 40: 28 september t/m 2 oktober 2015
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 41: 5 t/m 9 oktober 2015
Jezus bidt, Matteüs 11:25-30
Aren plukken op sabbat, Matteüs 12:1-8
Genezing op sabbat, Matteüs 12:9-14

Week 42: 12 t/m 16 oktober 2015
Terach uit Ur, Genesis 11:27-32
Abram hoort een stem, Genesis 12:1-9
Abram in Egypte, Genesis 12:10-20

Abram op reis

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we nieuwe leerlingen welkom heten:
We wensen jullie hierbij een fijne tijd op de Klister!
Voor- en na schooltijd
Ik wil hierbij uw aandacht vragen voor het volgende:
Voor schooltijd zijn er steeds meer kinderen, die om 08.00 uur of om 13.00 uur (of eerder) al
op school komen en rond de school gaan spelen. Het is voor de overblijfouders niet te doen
om alle kinderen in de gaten te houden. De pleinwacht (en dus ook de verantwoordelijkheid
van school) begint echter pas om 08.15 uur en 13.15 uur!
Ook vinden weer steeds meer kinderen het leuk om na schooltijd op het schoolplein of in de
buurt van de school te blijven spelen. Dat is wel logisch, want ons plein nodigt ook uit tot
spelen. Helaas zijn niet altijd alle ouders daarvan op de hoogte en levert dit nogal eens
ongeruste ouders op, die naar school bellen of hun kind al naar huis is….. Daarnaast zijn er
natuurlijk ook kinderen die naar huis zijn geweest en weer terug zijn op het plein om daar te
spelen. Ook de kinderen uit de buurt die niet (meer) bij ons op school zitten, spelen graag op
het plein.
U snapt dat het voor ons niet mogelijk is om in de gaten te houden wie al wel en wie nog niet
naar huis is geweest. Wij zien dan ook graag dat alle kinderen na schooltijd eerst even naar
huis gaan en daarna eventueel terugkomen en gaan spelen. Op deze manier zijn de ouders
op de hoogte waar hun kind(eren) aan het spelen zijn. Wilt u met uw kind(eren) dit bespreken?
Het komt helaas ook voor dat het spel uitloopt op een meningsverschil of ruzie. U kunt van
ons, als een van de scholen naast het speelplein, niet verwachten dat wij de hele middag op
het plein toezicht blijven houden. Het spelen op het plein voor- en na schooltijd valt dan ook
onder verantwoordelijkheid van de ouders.
Fietsenkeuring
Omdat wij veiligheid een belangrijk punt vinden binnen de school, worden alle fietsen van de
kinderen van groep 5 t/m 8 donderdag 15 oktober (weer) gekeurd. Er wordt gekeken of de
fietsen aan de veiligheidsvoorschriften voldoen, een belangrijk punt zo met de winter voor de

deur. Hiervoor hebben we echter ouders nodig die ons willen helpen. Heeft u donderdag
ochtend 15 oktober tijd, dan zouden wij u hulp zeer op prijs stellen. U kunt zich opgeven bij
meester Bram.
Brief van VVN afd. Borger-Odoorn
Geachte ouders. De komende weken zullen wij weer de scholen gaan bezoeken om de
fietsen te controleren van groep 5 t/m 8. Op donderdag 15 oktober gaan wij de fiets(en)
controleren van uw kind(eren). Aan de hand van de checklijst, die u bij deze nieuwsbrief
ontvangt, kunt u misschien alvast een voorcontrole doen, samen met uw kind.
Veilig Verkeer Nederland afdeling Borger-Odoorn is niet aansprakelijk voor de schade die kan
ontstaan tijdens de fietskeuring door achterstallig onderhoud.
Het is verstandig om ook de fietsen, die niet gekeurd worden, even te controleren, want het
gaat tenslotte om de veiligheid van iedereen in het verkeer.
Wij rekenen graag op uw medewerking in het belang van de veiligheid van uw kind en
anderen.
Vriendelijke groeten, Veilig Verkeer Nederland afdeling Borger-Odoorn.
Op de fiets naar school en dan ….
Het komt helaas weer steeds vaker voor dat de kinderen op de fiets naar school komen en
dan de fiets op de verkeerde plaats stallen. We hebben als school op het plein twee plaatsen
waar de fietsen neergezet kunnen worden. Het is de bedoeling dat de fiets geplaatst wordt
‘in het fietsenhok’ bij school aan de kant waar je vandaan komt. Voor kleuters geldt de regel
dat de fiets geplaatst wordt aan ‘de Wanne’ kant. Het is dus niet de bedoeling de fietsen op
andere plaatsen neer te zetten. We zien weer een tendens dat er kinderen zijn die hun fiets
voor de sporthal of bij het voetbalveld plaatsen. Vaak staan ze schots en scheef, midden in
het pad waar ook ouders met kinderwagens en bezoekers van de sporthal langs moeten.
Hiermee veroorzaken deze leerlingen dus onnodig overlast en dat is niet de bedoeling.
Daarnaast is het de bedoeling dat de fietsen netjes in de fietsenrekken worden geplaatst.
Voor fietsen waarvan de banden dit niet toelaten, maken we een uitzondering. Deze kunnen
er netjes in de goede richting voorgezet worden. Het komt ook hierbij weer voor dat deze
fietsen zo maar ergens worden neergezet. Soms staan ze zelfs midden in het looppad. Dit is
uiteraard niet de bedoeling.
Nog afgezien van de hinder die anderen daarvan ondervinden, komt het helaas ook vaak
voor dat deze fietsen omvallen door passerende voetgangers. Het levert dus onnodige
ergernis en schade aan de fiets op. Wij willen hier de komende tijd op school extra aandacht
aan besteden. Wilt u dit ook thuis met uw kind bespreken? Gaat uw kind op de fiets, laat het
de fiets dan aan de goede kant van de school in de fietsenstalling van de school plaatsen.
ACK
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ouder zowel mannelijk als vrouwelijk, die de ack van
de klister zou willen komen versterken. Lijkt het je leuk om samen met de andere leden
nieuwe en spannende dingen voor de kinderen van deze school te bedenken en te
organiseren, geef je dan op! We vergaderen eens in de acht weken en zijn zeer actief voor,
tijdens en na een activiteit. Heb je belangstelling neem dan contact op met Henriette
Mulders telefoonnummer 0599 612434. Misschien mogen we je wel al verwelkomen tijdens
een volgende vergadering ! Doen!

Datum

Activiteit

5 oktober
7 tm 18 oktober
15 oktober
19 t/m 23 okt.
30 oktober
9 en 12 november

Dag van de leerkracht
Kinderboekenweek thema: Raar, maar waar
fietsenkeuring
Herfstvakantie
De ACK-Disco (meer informatie over tijd en groepen volgt)
10 minuten gesprekken

Kinderboekenweek
Van 7 t/m 18 oktober is de jaarlijkse kinderboekenweek. Het
thema is dit jaar: “Raar, maar waar”.
Schoolfruit
Afgelopen jaren hebben wij al vaker meegedaan aan het
programma Schoolfruit. Dit jaar hebben wij ons opnieuw
ingeschreven. Het maximaal aantal inschrijvingen is
overschreden en daarom is er geloot. Gelukkig zijn wij dit
schooljaar weer ingeloot. We kunnen daarom alle kinderen
drie keer per week gratis fruit aanbieden. We moeten nog
even wachten op de fruitleverancier. Zodra bekend is wanneer de leveringen starten, wordt u
verder op de hoogte gebracht.
We vinden het belangrijk om gezonde voeding te stimuleren. We hebben daarom al het
schoolverzoek/de schoolafspraak dat alle kinderen liefst twee keer in de week fruit eten in de
ochtendpauze. Als alles rondkomt en het schoolfruit start, willen we op dinsdag, woensdag en
donderdag in de pauze het fruit uitdelen. Daarnaast natuurlijk op de andere dagen ook het liefst
gezonde tussendoortjes. Bedankt!

In oktober vindt de manifestatie Oktobermaand Kindermaand plaats. Dit jaar zijn er weer tal van
leuke gratis toegankelijke activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In Drenthe kunnen kinderen
een eigen mini-robot maken, asieldieren schilderen en meespelen in een voorstelling. Hoe leuk is
dat? 101 kunstinstellingen, musea, molens, theaters, archieven en ateliers zijn in de weekenden
speciaal geopend voor de kinderen en hun (groot)ouders en organiseren theatervoorstellingen,
speurtochten, workshops en dans- , muziek- en circuslessen. Benieuwd naar de andere
activiteiten? Kijk op www.kindermaand.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 14 oktober.
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.

