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13 oktober 2016

Bijbelverhalen.
Week 41: 10 t/m 14 oktober 2016
Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De intocht in het land, Jozua 3,4

Week 42/43: 17 t/m 28 oktober 2016
David wordt gezalfd, 1 Samuël 16:1-13
De sombere koning, 1 Samuël 16:14-23
Een lied van David, Psalm 23

Week 44: 31 oktober t/m 4 november 2016
De reus in het dal, 1 Samuël 17:1-19
David durft, 1 Samuël 17:20-40
David verslaat Goliat, 1 Samuël 17:41-58

Kinderboekenweek 5 t/m 16 oktober

Op school zitten we nog volop in de kinderboekenweek. Het thema is “Voor altijd jong”. De
leerlingen (en leerkrachten) genieten van de mooie boeken die opa’s en oma’s komen voorlezen.
Op vrijdagochtend 14 oktober van 11.15 uur t/m 11.45 uur is er de opa en oma ochtend!
Welkom alle opa’s en oma’s !!
Voorlezen: Goed voor de spraak en taalontwikkeling! (zie bijlage van de logopediste)
Door voor te lezen:
• leer je nieuwe woorden kennen
• leer je luisteren
• leer je onthouden
• leer je goede zinnen maken
Kinderboekenweek Groep 6
Kinderboekenweek
Gouden griffel
Lezen is leuk
Mijn opa is blind
Voorlezen
Debora

Kinderen
Boeken lezen
Opa’s en oma’s
Voor altijd leuk lezen
Griffel
Diëgo

In groep 6 vond de afgelopen week een voorleeswedstrijd plaats tussen opa’s en oma’s.
Elke dag, na de pauze kwamen ze voorlezen en mochten de kinderen vragen stellen over de boeken
die er werden voorgelezen.
Deze donderdag volgde de spannende finale: Wie had er volgens de kinderen gewonnen?
Dit werd de oma van Anouk, die erg spannend had voorgelezen uit het boek
“De billenbijters”.
Ook hadden we deze middag een proefmiddag……de kinderen hadden samen
met hun opa, oma, moeder of vader lekkernijen gebakken van vroeger.
Wat smaakten de arretjescake, tulband, poffertjes, zandkoekjes en boterkoek
heerlijk!
En wat hadden jullie allemaal goed je best gedaan…….
Wij kijken terug op een leerzame, lekkere en gezellige kinderboekenweek!

Rapporten
Wij zijn de rapporten weer aan het verzamelen. We zouden het fijn vinden als u (indien dit nog niet
is gebeurd) het rapport van uw kind komende week weer mee naar school zou willen geven.
Verkeer
Op dinsdag 1 november is er de jaarlijkse fietsencontrole voor de kinderen van groep 5 t/m 8.
Leden van het VVN team Borger-Odoorn komen langs om de fietsen te keuren. U krijgt in de week
van 24 oktober daarvoor nog een folder met daarin de gegevens waaraan een fiets in het verkeer
moet voldoen. We hopen dat er zo veel mogelijk fietsen de stikker ‘Goedgekeurd’ 2016 opgeplakt
krijgen.
Denkt u aan de Ouderbijdrage?
Het nieuwe schooljaar is al weer een tijdje gestart en het team is weer druk bezig met de planning
van verschillende extra activiteiten voor de kinderen, zodat het schooljaar nog leuker en leerzamer
wordt. U heeft de data al voorbij zien komen. St. Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen, excursies,
schoolreisjes, sportactiviteiten en kamp. Allemaal prachtige activiteiten die bekostigd worden door
uw vrijwillige ouderbijdrage. Het is goed om ook hier aan te geven dat deze informatie in de
schoolgids staat. Daarbij wordt ook aangegeven dat wij uw bijdrage graag voor 2
november ontvangen. We kunnen ons dan volledig richten op de planning en uitvoering in plaats
van te moeten wachten. Bij deze activiteiten zijn we namelijk erg afhankelijk van de ouderbijdrage.
Ik verzoek u daarom, indien u dit nog niet heeft gedaan, om deze bijdrage spoedig over te maken
op de rekening van het schoolfonds, bankrekeningnr.:
IBAN: NL 31 RABO 038.07.03.351 t.n.v. schoolfonds CBS de Klister.
De bedragen voor de ouderbijdrage zijn: per kind
- groepen 1 t/m 4 € 35,00
- groepen 5 t/m 7 € 45,00
- groep 8
€ 75,00
Wilt u daarbij ook de naam en groep van uw kind(eren) vermelden?

Meer informatie kunt u terug vinden in de schoolgids op de website. Mocht u door omstandigheden
niet kunnen betalen vernemen wij dat graag. Misschien kunnen we in een gesprek tot een
oplossing komen.
Mobiele telefoons (en fototoestellen ed.)
We willen u hierbij nogmaals erop wijzen dat het niet de bedoeling is, dat
kinderen een telefoon bij zich hebben in school die aan staat. Om
onduidelijkheden of verwarring tegen te gaan hierbij nogmaals een aantal
afspraken.
Afspraken gebruik mobiele telefoons op school:
 In principe is het meenemen van een mobiele telefoon niet nodig.
Wanneer het door ouders en kind wenselijk wordt geacht, dat het kind een mobiele telefoon
meeneemt is dit niet verboden. De Klister wil hiermee de mogelijkheid bieden om te kunnen
bellen als het kind onderweg is van en naar de school.
 Kinderen die een mobiele telefoon bij zich hebben moeten hem uiterlijk bij binnenkomst van
de school uitgeschakeld hebben. Uit zetten betekent ook helemaal uit! (Dus niet op
trillen en/of niet alleen het geluid uit!) Hij mag pas weer worden ingeschakeld bij het
vertrek naar huis.
 Kinderen nemen op eigen risico een mobiele telefoon (of een ander elektronisch apparaat)
mee naar school. Wanneer de telefoon kapot gaat, gestolen wordt, etc. is de leerkracht/
school niet aansprakelijk. Ook als de telefoon bij de leerkracht is ingeleverd is deze dus niet
aansprakelijk voor diefstal of vermissing.
 Er worden buiten de school (van – en naar school) geen foto’s ed. van andere leerlingen
gemaakt.
ParnasSys (herh.)
Om u in het vervolg goed te informeren, hebben wij besloten
om alle gespreksverslagen (vanaf maandag 29 augustus)
beschikbaar te stellen. U kunt de gespreksverslagen voortaan
vinden onder “notities” in het ouderportaal van ParnasSys.
Mocht u dringende aanvullingen of wijzigingen willen
doorgeven, dan kunt u dat binnen vier weken doorgeven aan de
leerkracht. Na vier weken gaan we er vanuit dat u ermee
akkoord bent en worden de gespreksverslagen definitief
vastgelegd.
SchouderCom
De nieuwe SchouderCom app is uit. Deze heeft nogal wat voordelen t.o.v. de oude app. U kunt
hem vinden in de app store
De SchouderCom App
Nú beschikbaar in Apple App Store en
Google Play Store!
→ Push notificaties
→ Nooit meer hoeven inloggen
→ Meerdere foto's tegelijk kunnen
uploaden
→ Snel documenten openen
Het overblijfschema is er niet. Wij
maken gebruik van Skidkinderopvang
(deze hebben gelukkig ook een app)

Datum
14 oktober
17 t/m 21 oktober
24 oktober
1 november
7 t/m 13 nov
26 oktober
9 november

Activiteit
Opa en oma ochtend van 11.15 – 11.45 uur
Herfstvakantie
‘dode hoek’ verkeersproject groep 7, 7 /8 en 8
Fietsenkeuring groep 5 t/m 8
Week van respect.
Voor groep 7 en 8 De Ubbo Xperience (zie hieronder)
Gastles Burgemeester Seton

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 2 november 2016.
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.

Ubbo Xperience Stadskanaal
Voor leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders organiseert Ubbo Emmius in Stadskanaal op woensdagmiddag
26 oktober van 13.30 – 16.15 uur de UbboXperience.

Programma
Tijdens deze middag kunnen leerlingen kiezen uit zeventien verschillende workshops. Ze kunnen
bijvoorbeeld werken met hout of elektrotechniek, programmeren bij de Lego League of ze kunnen een
minicursus Duits volgen. Voor ouders is er voorlichting over ons onderwijs, er zijn workshops over
bijvoorbeeld opvoeden, het puberbrein, veilig op internet, maar ook een lekker praktische workshop waarbij
we in ons praktijklokaal leren wat je moet doen als je een lekke autoband hebt. Kortom: er is voor iedereen
iets leuks te doen!
De workshops worden gegeven op vier verschillende locaties (Stationslaan, de Engelandlaan, de Maarsdreef
en de Sportparklaan). Een workshop duurt 45 minuten. Uw kind en u kunnen drie workshops op één locatie
volgen, maar u kunt er ook voor kiezen om workshops op verschillende locaties te volgen. We hebben in het
programma rekening gehouden met reistijd tussen de workshops.
Het programma is als volgt:
 Workshop 1: 13.30 – 14.15 + 15 minuten wisseltijd
 Workshop 2: 14.30 – 15.15 + 15 minuten wisseltijd
 Workshop 3: 15.30 – 16.15

Inschrijven
De beschrijving van alle workshops staat op onze website. Daar kunt u uw zoon/dochter en/of uzelf
inschrijven. Zie http://www.ubboemmius.nl/ubbo-xperience
Per workshop is een maximum aantal deelnemers vastgesteld. Wacht dus niet te lang met inschrijven: vol is
vol. De uiterlijke inschrijfdatum is zondag 23 oktober a.s.
Nadat de inschrijving binnen is, ontvangt u een bevestiging. Op maandag 24 oktober krijgt iedereen die zich
heeft ingeschreven een plattegrond toegestuurd, waarop precies is aangegeven waar geparkeerd kan
worden met auto en fiets en in welke lokalen de workshops plaatsvinden.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Marieke Deuring (coördinator locatieszaken,
mdeuring@ubboemmius.nl) of Ester Moraal (locatiedirecteur, emoraal@ubboemmius.nl)
We hopen u en uw zoon/dochter op 26 oktober te zien!
Team Ubbo Emmius Stadskanaal

