Noorderdiep 123
9521 BC, Nieuw-Buinen
Tel: 0599-613864
E-mail: cbsdeklister@conod.nl
Nieuwsbrief 5, 14 oktober 2015
Bijbelverhalen.
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
Week 45: 2 t/m 6 november 2015
De belofte van God, Genesis 15
Hagar vlucht, Genesis 16
Het verbond, Genesis 17

Week 43 / 44: 19 t/m 30 oktober 2015
Abram en Lot gaan uit elkaar, Genesis 13:1-18
Abram redt Lot, Genesis 14:1-17
Koning Melchisedek, Genesis 14:18-24

Hagar en Ismael

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we nieuwe leerlingen welkom heten: Joost de Vries en Coen van
Veen. We wensen jullie hierbij een fijne tijd op de Klister!

Gezond scoren!!

FC Groningen promoot gezonde
voeding en voldoende beweging!
Gisteren, dinsdag 13 oktober kregen we
bezoek van FC Groningen. Het bezoek stond in het teken van gezond scoren. De bus, de
beker en leuke filmpjes met spelers van FC Groningen, allemaal in verband met dit thema.
De filmpjes gingen onder andere over gezonde voeding en het belang van goed ontbijten.
Daarnaast was er natuurlijk ook aandacht voor goed en gezond bewegen. Natuurlijk konden
de leerlingen even in de spelersbus kijken en ook even op de foto met de echte beker!

Schoolfruit
Zoals we al eerder hebben aangegeven, is onze school ingeloot voor het schoolfruit. Wij zijn
daar erg blij mee, omdat we zo extra aandacht kunnen geven aan de gezonde
tussendoorhap voor de leerlingen. Vanaf 2 november tot en met 22 april ontvangen alle
kinderen drie keer per week een fruit en/of groentehap voor in de tussenpauze. We hopen
dat u voor de twee andere pauzehapmomenten ook wilt nadenken over een gezond
tussendoortje!

30 oktober disco!!
Op 30 oktober is er weer de ACK- disco voor alle groepen van de school.
De tijden zijn:
Groep 1 en 2
van 18.00 uur t/m 18.45 uur Ouders van groep 1 en 2 grijp je kans!!!
Het laatste kwartier mag je met je kind meedansen!!
Groep 3,4 en 5 van 19.00 uur t/m 20.00 uur
Groep 6,7 en 8 van 20.15 uur t/m 21.15 uur
Entree 2 euro (Inclusief drinken en wat lekkers!)
Het ACK-team

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

Activiteit
Kinderboekenweek thema: Raar, maar waar
fietsenkeuring
Herfstvakantie
De ACK-Disco (meer informatie over tijd en groepen volgt)
Studiedag leerkrachten, de leerlingen zijn deze dag vrij!
10 minuten gesprekken

Kinderboekenweek
Van 7 t/m 18 oktober is de jaarlijkse kinderboekenweek. Het
thema is dit jaar: “Raar, maar waar”.

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 4 november.
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.

