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Bijbelverhalen.
9 t/m 13 april 2018
Samuël hoort een stem, 1 Samuël 3:1-18
De ark van God, 1 Samuël 4:1-11
Eli sterft, 1 Samuël 4:12-22

16 t/m 20 april 2018
De ark bij de Filistijnen, 1 Samuël 5
De ark gaat terug, 1 Samuël 6:1-7:1
Israël wil een koning, 1 Samuël 8:1-22

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we weer nieuwe leerlingen welkom heten:
Rayven Ribberink en Ania Rezai.
We wensen jullie hierbij een fijne tijd op de Klister!
Schoolvakanties 2018-2019

Hierbij ontvangt u het overzicht van de geplande vakantiedagen voor de leerlingen voor het
schooljaar 2018-2019:
Eerste schooldag:

3 september 2018
1e dag – laatste dag

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

22-okt
24-dec
18-feb
19-apr
23-apr
30-mei
10-jun
15-jul

26-okt
4-jan
22-feb
22-apr
3-mei
31-mei
10-jun
23-aug

De studiedagen, dagdelen voor vakanties ed. ontvangt u zo spoedig mogelijk in een van de
volgende nieuwsbrieven.
Broertje of zusje naar De Klister?
Heeft u een zoon of dochter die volgend schooljaar ook bij ons op school komt? We vinden het heel
fijn om dan nu alvast een aanmeldformulier te ontvangen. Zo kunnen we een beeld krijgen van de
leerlingaantallen en deze informatie kunnen we gebruiken om straks de groepsverdeling voor het
nieuwe schooljaar te maken. Een aanmeldformulier kunt u zo op school afhalen. Ingevulde
formulieren mogen bij de leerkrachten ingeleverd worden.
Alvast hartelijk dank.

Vanuit de GMR

Nu we na de fusie in een nieuwe samenstelling verder zijn gegaan, leek het ons een goed moment
ook onze werkwijze tegen het licht te houden. Aangezien de GMR alle ouders en personeelsleden
van CKC Drenthe vertegenwoordigt, willen we graag na iedere vergadering kort met ieder delen
welke zaken er spelen en waar we over gesproken hebben.
Op dinsdag 3 april hebben we tijdens de GMR vergadering drie nieuwe leden mogen verwelkomen
binnen de oudergeleding. Na de fusie was er al een vacature en in de afgelopen weken is er door
omstandigheden nog ruimte gekomen voor twee nieuwe leden. Het was goed te merken dat na
onze oproep via de scholen genoeg enthousiaste kandidaten beschikbaar waren.
Nieuwe mensen verwelkomen ging deze vergadering samen met afscheid nemen van twee
betrokken leden. Jouke-Jan de Groot (ouder van de Kloostertuin in Assen) en Harco Dijkstra (ouder
van de Klister in Nieuw-Buinen) hebben besloten afscheid te nemen van de GMR. We
bedanken hen ook via deze weg hartelijk voor hun betrokken inbreng.
Tijdens deze eerste vergadering in de nieuwe samenstelling hebben we nader kennisgemaakt, we
hebben de beleidsplannenagenda besproken en we hebben instemming verleend op de nieuwe
reiskostenregeling. Daarnaast heeft Jacqueline Mulder (lid van het College van Bestuur) ons
bijgepraat over de lopende ontwikkelingen binnen CKC Drenthe op het gebied van de fusie en
vorming van kindcentra en de ontwikkelingen die dit met zich meebrengt.
De volgende vergadering staat gepland op 15 mei 2018.
Op dit moment bestaat de
Marleen Brink
Jennifer Eberhard
Remko Pars
Anneke Lanjouw
Karen Lubberts
Frank de Ronde
Marijke Schepel
Riëtte Veldman
Corien de Wolff
Dominique Zwaagman
Jaap van der Heijdt
Arjan Oortman

GMR uit de volgende leden:
ouder
personeel
ouder
personeel
personeel
ouder
Voorzitter
personeel
ouder
personeel
Secretariaat
personeel
ouder
ouder

Voor vragen is de GMR bereikbaar via het volgende mailadres: gmr@ckcdrenthe.nl

Beste ouders/verzorgers,
Vanaf maandag 14 mei 2018 aanstaande kunnen de gymlessen van de combi coach (meester
Stefan) buiten plaatsvinden. Zouden jullie erom willen denken dat er voldoende warme kleding
(trainingspak/warme trui) wordt meegenomen. Ook is het handig om schoenen mee te nemen die
voor buiten geschikt zijn. Bij slecht of koud weer vinden de gymlessen gewoon plaats in de sporthal.
Ik hoop u hier eerst voldoende mee te hebben geïnformeerd.
Met sportieve groet,
Stefan Kiestra
Combinatiefunctionaris onderwijs & sport
Gemeente Borger-Odoorn
06-11783275

Datum
13 april

Activiteit
Bingoavond ACK

20 april

Koningsspelen

26 april

15.30 uur start meivakantie

27 april t/m 11 mei

Meivakantie
Maandag 14 mei weer naar school

15 mei

Praktisch verkeersexamen

Cool 2b fit
Omdat Cool 2b fit een groot succes is starten we nu ook een instroom/uitstroom groep. Kort gezegd
houd dat in dat de kinderen alvast kunnen meedoen en kunnen ervaren wat cool 2b fit is door 1x
per week te komen sporten.
Na de instroom fase komen ze in de echte groep van cool 2b fit en zullen ze het gehele traject
volgen. Ook voor kinderen die op een gegeven moment uitstromen(klaar zijn) is er de mogelijkheid
om erbij te blijven.
Je moet het zien als een soort sportclub maar dan ben je lid van Cool 2b fit.
Met sportieve groet, Stefan Kiestra Combi coach onderwijs & sport Gemeente Borger-Odoorn
Zie ook de bijlage.

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 16 mei 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.

