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Nieuwsbrief 6, 4 november 2015
Bijbelverhalen.
Week 47: 16 t/m 20 november 2015
Isaäk wordt geboren, Genesis 21:1-7
Hagar en Ismaël moeten weg, Genesis 21:8-21
Abraham wordt op de proef gesteld, Genesis
22:1-9

Week 48: 23 t/m 27 november 2015
Sara sterft, Genesis 23
Isaäk en Rebekka, Genesis 24

Week 49: 30 november t/m 4 december 2015
Licht in het donker, Jesaja 9:1-6
Overal vrede, Jesaja 11:1-10
Een weg door de woestijn, Jesaja 40:1-11

Licht in het donker

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we nieuwe leerlingen welkom heten: Randolf van der Schoot ,
Levi de Vries en Thom de Vos . We wensen jullie hierbij een fijne tijd op de Klister!
Het was vorige week woensdag weer genieten
Heeft u ook zo genoten van alle mooie lampions die de kinderen bij zich hadden op 11
november?
Hierbij nog even twee foto’s van de lampionnetjes die de kinderen in de verschillende
groepen hebben gemaakt.

Sinterklaas
Wat was het spannend afgelopen zaterdag, maar gelukkig is
alles goed gegaan. Sinterklaas is veilig in Meppel
aangekomen.
Sint Nicolaas heeft ons laten weten dat hij op vrijdag 4
december bij ons op bezoek wil komen!

Vanuit de kerstcommissie.
Het lijkt nog zo ver weg, maar achter de schermen zijn we al druk bezig met de
voorbereiding voor kerst. Dit jaar willen wij graag vanuit de Klister een kerstwandeltocht
organiseren.
U wordt hierover binnenkort verder geïnformeerd.
Wij willen graag uw medewerking vragen voor de volgende zaken.
De kerstcommissie is op zoek naar:
•
Schapen, echte, die we bij de herders kunnen laten rondlopen.
•
Strobalen, die door u, gebracht en gehaald kunnen worden.
•
Glazen potjes zonder etiket, waar we waxinelichtjes in doen, om de route te
markeren.
•
Stormlantaarns, voor bij de verschillende scenes.
•
Ouders die willen helpen bij het opzetten en opruimen van de verschillende
scenes en
•
Ouders die een rol willen spelen in de kerstwandeltocht.
U kunt uw reacties sturen aan e.elderhuis@conod.nl.
M.v.g. de Kerstcommissie

Ouderbijdrage 2015 - 2016

Afgelopen schooljaar hebben er weer veel bijzondere activiteiten plaats gevonden. U kunt
daarbij denken aan activiteiten die buiten het lokaal plaats vonden zoals bijvoorbeeld;
excursies, schoolreisjes, sportdagen en kamp. Ook waren er activiteiten die te maken
hadden met identiteit en/of cultuur zoals bijvoorbeeld; Kerst, Pasen, Sint Maarten,
Sinterklaas, boekenweek activiteiten en Koningsdag/Koningsspelen.
Deze activiteiten hadden nooit plaats kunnen vinden zonder de vrijwillige financiële bijdrage
van de ouders. Vanuit de overheid krijgt de school namelijk geen financiële ondersteuning
voor activiteiten die buiten de reguliere onderwijstaken vallen.
We hopen dan ook dat u de ouderbijdrage weer spoedig gaat overmaken. De eerste
activiteiten staan namelijk al weer op het programma of zijn zelfs al geweest!
De bedragen voor ouderbijdrage zijn (per kind):
€ 35,00
€ 45,00
U kunt de bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer:
iban: NL 31 RABO 038.07.03.351 t.n.v. Schoolfonds “De Klister”.

Gevangenismuseum
Groep 6 is afgelopen vrijdag, 13 november naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen
geweest.
Onderstaand stukje is geschreven door Isa Broekhuizen.
Het Gevangenismuseum is heel leuk, ik heb er veel van geleerd. Ik heb spullen gezien die ze
gebruikten om iemand te straffen als ze iets gestolen hadden. Soms werden ze dan aan een
paal gebonden en scholden mensen de dief uit. We mochten ook in een echte cel kijken.
Onze gids woonde vroeger heel dichtbij een gevangenis, want haar vader werkte daar. En je
kon er nog veel meer beleven…….
Zien!
Twee keer per jaar kijken de leerkrachten heel specifiek naar de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerlingen. Voor alle kinderen vullen zij een vragenlijst in. De kinderen
van groep 5 t/m 8 vullen ook zelf een vragenlijst in. De uitkomsten worden meegenomen in
de leerlingenbesprekingen. Indien nodig maken we afspraken om te werken aan aspecten
van de sociaal- emotionele ontwikkeling. Hierbij kan het gaan om zaken als zelfstandigheid,
contact met andere kinderen, faalangst, omgaan met teleurstellingen, initiatief nemen,
oplossen van conflicten, samenwerken en meer.
U, als ouders, worden daar natuurlijk ook over geïnformeerd. Dit komt bijvoorbeeld tijdens
de oudergesprekken aan de orde of u ontvangt een uitnodiging voor een gesprek.
Voor- en na schooltijd
Ik wil hierbij nogmaals uw aandacht vragen voor het volgende:
Voor schooltijd zijn er steeds meer kinderen die om 08.00 uur of om 13.00 uur (of eerder) al
op school komen en rond de school gaan spelen. Het is voor de overblijfouders niet te doen
om alle kinderen in de gaten te houden. De pleinwacht (en dus ook de verantwoordelijkheid
van school) begint om 08.15 uur en 13.15 uur!
Voor de kinderen in de kleutergroepen gelden andere regels. Zij kunnen vanaf 8.20 uur
en 13.20 uur in de groep worden gebracht. Het hek gaat om die tijd open. Als de bel
gaat, is het moment van afscheid nemen gekomen. Op deze manier kunnen we op tijd
beginnen.

Datum
25 nov
26 nov
27 nov
30 nov
4 dec.
16 dec.
18 dec.
21 dec. – 1 jan.
4 jan.

Activiteit
Groep 4 naar het Sinterklaashuis in het klooster in Ter Apel
Groep 7 naar het gevangenismuseum in Veenhuizen
Groep 8 naar het gevangenismuseum in Veenhuizen
Groep 5 naar het hunebedcentrum in Borger
Sinterklaas komt op bezoek
Kerstmarkt CBS De Klister en alle organisaties binnen de MFA
12 uur start kerstvakantie
Kerstvakantie
1e schooldag 2016

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 2 december.
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.

