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Bijbelverhalen.
Week 37: 12 t/m 16 september 2016
Mozes naar Midjan, Exodus 2:11-25
Mozes geroepen, Exodus 3:1-12
Naar de farao, Exodus 5:1-9

Week 38: 19 t/m 23 september 2016
Farao luistert niet, Exodus 7:1-13
Tien plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42

Week 39: 26 t/m 30 september 2016
Door de zee, Exodus 14
Brood uit de hemel, Exodus 16
Water uit de rots, Exodus 17:1-7

Door de zee

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen dagen mochten we een nieuwe leerling welkom heten: Naud Stavast
We wensen je hierbij een fijne tijd op de Klister!
Welkom nieuwe leerkracht
We zijn nu helemaal compleet! Een welkom aan juf Marleen Mulder.
Juf Marleen geeft vanaf volgende week les op de woensdag aan groep 1 /2 de Spetters.
Van harte welkom!
De informatieavonden
Op de volgende dagen zijn de informatieavonden gepland:
Ma 19 sept. groep 6 a en 6b
aanvang 19.00 uur
Do 22 sept. groep 7 a en 7 b
aanvang 19.00 uur
Ma 26 sept. groep 3, 3 /4 en 4
aanvang 19.00 uur
Wo 28 sept. groepen 1 /2 , De Spetters, De Stampers en de
Bubbels aanvang 19.00 uur
Do 29 sept. groep 8a en 8b
aanvang 19.00 uur

Andere activiteiten:
We willen dit schooljaar proberen u zo vroeg mogelijk op de hoogte te brengen van data waarop
speciale activiteiten staan gepland. Op deze manier kunt u er (eventueel) tijdig rekening mee
houden. Op de volgende dagen zijn speciale activiteiten gepland:
 Dinsdag 23 mei: Schoolreis groepen 1 en 2
 Dinsdagavond 4 april: ouderavond
 18 t/m 20 april: Eind CITO groep 8
 28 t/m 30 juni 2017 Kamp groep 8
 De studiedagen voor komend jaar staan in het vakantierooster vermeld.
Zodra er meer data beschikbaar zijn, wordt u via de nieuwsbrief meteen geïnformeerd.

Datum
September
17 t/m 21 oktober

Activiteit
Informatieavonden
Herfstvakantie
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Nieuw-Buinen 12 sept. 2016
Geachte ouders,
(En geachte ouders van driejarigen,)
Woensdagavond 28 september bent u welkom op de informatieavond van groep 1 en 2.
Mocht u nog niet bekend zijn met onze school, dan is dit voor u misschien een goede gelegenheid om op een
geheel vrijblijvende wijze kennis te maken met onze school.
Tijdens deze avond staat ‘een dag in groep 1 en 2’ centraal. We willen u laten zien hoe een dag in de
kleutergroep eruit ziet. Wat we allemaal doen en hoe, willen we graag laten zien m.b.v. een PowerPoint en
echte materialen in de drie kleuterklassen.
De leerkrachten zullen in hun eigen lokaal een interactieve presentatie houden. Er komen verschillende
onderwerpen aan bod, waaronder: de dagelijkse routines, het digikeuzebord, de methode Engels, muziek,
verkeer en sociaal emotionele ontwikkeling. Maar ook Levelspel voor de kinderen die al iets meer aan
kunnen. Ook zal er het één en ander verteld worden over ons zorgaanbod.
Nadien is er ruimschoots gelegenheid om de verschillende groepen te bezoeken en de verschillende
materialen van o.a. Schatkist en nieuw ontwikkelingsmateriaal te bekijken.
Mochten er nadien nog vragen zijn, dan mag u ze natuurlijk stellen aan de verschillende leerkrachten.

Vanaf 19.00 uur staan de koffie en thee klaar. We beginnen om 19.15 uur.
We hopen zoveel mogelijk ouders te begroeten !

Met vriendelijke groeten,

De leerkrachten van groep 1 en 2 van C.B.S. “de Klister”

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 28 september 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.

