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Week 48: 28 november t/m 2 december 2016
Profeet van de vrede, Jesaja 1:1-1:5
Het teken van Immanuël, Jesaja 7:1-17
Het vrederijk, Jesaja 11:1-10

Week 49: 5 t/m 9 december 2016
Gabriël bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Gabriël bij Maria, Lucas 1:26-38

Week 50: 12 t/m 16 december 2016
Maria en Elisabet, Lofzang van Maria, Lucas 1:39-56
Geboorte van Johannes, Lucas 1:57-66
Lofzang van Zacharias, Lucas 1:67-80

Gabriël bij Maria

Verkeersveiligheid
We willen graag uw aandacht vragen voor het
volgende:
De afgelopen weken heeft het vaak en flink
geregend en het is steeds kouder aan het worden.
We merken dat minder kinderen op de fiets komen
en vaker worden gebracht met de auto. Het gevolg
is dat er op de parkeerplaats voor de school flinke
verkeersdrukte is en er soms gevaarlijke situaties
ontstaan. Er worden auto’s op de weg of zelfs op de
stoep of het gras geparkeerd. Kinderen moeten bij
het uitgaan van de school soms zigzaggend om
auto’s heen. Dit levert gevaarlijke situaties op,
omdat de weg erg onoverzichtelijk wordt. Kijkt u ook
goed uit bij het verlaten van de parkeerplaats?
Fietsers en recht-doorgaand verkeer hebben daar
voorrang.
We willen uw medewerking vragen om de
schoolomgeving veilig en overzichtelijk te
houden. Wilt u uw auto parkeren in de
daarvoor bestemde plaatsen en wanneer daar
geen plaats is, iets verder van de school
parkeren? Zo kunnen we er samen voor
zorgen dat er geen nare ongelukken gebeuren én geven we de kinderen het goede
voorbeeld.

Problemen met Vervanging
Zoals u gisteren in het nieuws heeft kunnen zien en horen, is het een groot
probleem om iedere keer de vervanging te kunnen regelen als een leerkracht
zich heeft ziek gemeld. CONOD heeft met omliggende besturen actie
ondernomen om de gevolgen van de wet ‘werk en zekerheid’ op te vangen. Dit is echter, zoals u
gisteren ook kon horen, geen garantie dat er iedere keer een vervanger is. Het is ook , zoals
sommige groepen gemerkt hebben, moeilijk om (vaste) invallers te krijgen. Wij begrijpen dat het
vervelend is en doen ons best om zoveel mogelijk de bekende gezichten voor de groep te
plaatsen. Dat dit niet altijd lukt is helaas een feit, het kan zelfs gebeuren dat er geen invaller is.
In dat geval proberen we dit intern op te lossen, maar het zou kunnen dat dit een keer niet gaat
lukken. In dat geval zal de groep van de zieke leerkracht die dag geen les hebben, dit zullen wij
tijdig aangeven. Gelukkig lukt het ons tot nu toe nog iedere keer, met dank aan de flexibiliteit van
de leerkrachten, om de vervanging te organiseren.

Hij komt… hij komt…

De Sinterklaas is weer in het land! Dat betekent dat wij ook al druk aan het
regelen zijn hoe we er een gezellige dag van kunnen maken als Sinterklaas
jarig is. Natuurlijk weten we niet op welke manier Sinterklaas onze school
bezoekt, maar één belangrijk ding kunnen we u al wel vertellen. De
kinderen van groep 1 tot en met 4 zijn op 5 december ’s middags vrij!

Wat was het een rommeltje toen de kinderen vanochtend op school kwamen!
En….. er zat een verrassing in de schoen!!

Maar of de pieten hun muts al hebben
teruggevonden?? Gelukkig stond er gisteren een
aantal reserve mutsen klaar op het podium. En vanochtend …. waren er twee weg en hing er een
groot papier met
bedankt! er op.

Nieuws uit de plusgroep
Iedere woensdagochtend komen leerlingen van c.b.s. de
Borgh, de Klister, 't Kompas, de Wegwijzer en Rehoboth
bij elkaar in de plusgroep op basisschool de Borgh in
Borger. Het eerste project van dit schooljaar ging over de
werking van de hersenen en het geheugen. We hebben
het onder andere gehad over de functies van de hersenen
en ook over verschillende manieren om iets te leren. Op
woensdag 16 november was het tijd om dit aan de ouders
te presenteren. Alle leerlingen presenteerden één van de
opdrachten waar ze tijdens het project aan hadden
gewerkt, dit is heel goed gegaan en we kunnen dan ook
terugkijken op een geslaagde ochtend.

Bezoek van groep 6 aan het Gevangenismuseum
Afgelopen dinsdag is groep 6, in het kader van de
culturele mobiliteit, op excursie geweest naar het
Gevangenismuseum in Veenhuizen. Een indrukwekkende
excursie, want zo zagen we onder meer een isoleercel van
binnen en konden we een kijkje nemen in een
arrestantenbus. We werden rondgeleid door ervaren
gidsen, die erg boeiend konden vertellen. Ook mochten
we een kijkje nemen in het complex van “De rode
pannen”. Deze gevangenis staat momenteel leeg.
In het binnenmuseum leerden
we veel over het
gevangeniswezen in vroegere
tijden. Ook mochten we zelf
een casus beoordelen, hoeveel
straf verdiende iemand met zijn
of haar daad? Kortom: een erg
leuke en leerzame ochtend!

Gezocht: ouder voor redactie Klisterwister
Beste ouders,
We zoeken een of twee ouders voor de redactie van de Klisterwister om mij op te volgen vanaf
volgend schooljaar.
De schoolkrant komt 3x per jaar uit en heeft daarvoor 8 bijeenkomsten per keer, die momenteel
tussen de middag plaatsvinden. In de bijeenkomsten schrijven de kinderen de verhalen, verzamelen
bijdragen van klassen en regelen daar foto's of afbeeldingen bij. Buiten de bijeenkomsten moet
worden gezorgd voor de opmaak van de krant en de planning.
Als je geïnteresseerd bent, stellen we voor dat je bij de bijeenkomsten van de volgende schoolkrant
mee komt draaien om te zien wat het precies inhoudt! De eerste bijeenkomst is op donderdag 12
januari ( 12.15 uur) en vanaf 2 maart elke donderdag tussen de middag (t/m 6 april).
Groetjes, Fleur Bominaar T: 06 - 16 86 09 69

Datum
5 dec.
14 dec.
23 dec.
24 dec.’16 t/m
8 jan.’17
9 januari
20 jan.
17 feb.
18 t/m 26 feb.
7 juli 2017

Activiteit
Bezoek van Sinterklaas
De Kerstmarkt van 17:00 uur tot 20:00 uur
12.00 uur start kerstvakantie
Kerstvakantie
8.30 uur Weer naar school (1e schooldag van 2017)
De ACK-filmavond voor alle groepen
Scholingsdag personeel, de kinderen zijn deze dag vrij.
voorjaarsvakantie
het Pleinfeest

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 15 december 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.

Advent: stilstaan bij wat komen gaat

