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Bijbelverhalen.
Week 35: 29 augustus t/m 2 sept. 2016
Word als de kinderen, Matteüs 18:1-5
Werkers van het elfde uur, Matteüs 20:1-16
Wie groot wil zijn, wordt dienaar, Matt. 20:20-28

Week 36: 5 t/m 9 september 2016
De vroedvrouwen, Exodus 1
Het biezen mandje, Exodus 2:1-10

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

Werkers van het elfde uur.

Voor je het weet….

Gewoon is bijzonder
Ze komen binnen,
zoals elke dag.
Gaan gewoon zitten,
zoals elke dag.
Zijn zoals altijd,
zoals gisteren
zoals morgen
net als vandaag.
Ik loop gewoon met ze mee
niets bijzonders.
Niets bijzonders ?
Elke gewone dag is bijzonder.
Elk kind is speciaal.
Elk moment is uniek.
Elke ontmoeting is nieuw.
Elk gesprek is opmerkelijk.
Elke minuut is er nog nooit geweest.
Het lijkt zo gewoon.
Zo gewoon dat dat al bijzonder is.
Maar wie in het kleine het grote niet ziet
en in het gewone het bijzondere niet
die mist het wonder dat rond hem geschiedt.
(Chris Lindhout – In verwondering verder
gaan )

Voor je het weet ………
is de vakantie al
weer voorbij. Fijn dat we afgelopen maandag iedereen weer op school mochten begroeten. Vaak
horen we dat de vakantie is ‘om gevlogen’. Dat is een goed teken want dan heb je je vast goed
vermaakt! Naar de verhalen te horen heeft iedereen zich inderdaad goed vermaakt. Maar nu is het

nieuwe schooljaar weer begonnen. Een schooljaar wat weer nieuwe uitdagingen geeft, nieuwe
ontdekkingen en mogelijkheden. Ook de juffen en meesters zijn weer goed uit de startblokken
gekomen. Ook zij hebben nieuwe plannen en lopen dit schooljaar weer tegen nieuwe uitdagingen
en ontwikkelingen en mogelijkheden aan. Zo willen we als school het Engels nog strakker gaan
vorm geven en zijn we bezig met een nieuwe methode voor natuur. Daarnaast willen we dit
schooljaar ook kijken hoe we de contacten met ouders nog beter kunnen vorm geven. Komende
weken zijn er weer informatieavonden en zijn er in november ook weer tien-minuten gesprekken.
In het voorjaar van 2017 organiseren we daarvoor ook een ouderavond.
Daarnaast stellen we ook het ouderportaal van ParnasSys verder open en blijven we gebruik maken
van SchouderCom. Zo willen we als team aangeven hoe belangrijk wij de ouderbetrokkenheid bij
het onderwijsproces vinden. We hopen dat u wilt (blijven)meedenken. We vinden het belangrijk als
de lijntjes kort blijven. Natuurlijk gaan we verder met de ontwikkelingen op het gebied van de ICT.
We hopen in de loop van dit schooljaar daarvoor ook nog meer Ipads te krijgen.
Kortom, er komt ook dit schooljaar weer genoeg op ons af. We zijn weer gestart en iedereen heeft
al weer bijna zijn draai gevonden. Als we inderdaad maar oppassen dat we het niet zo maar
gewoon vinden. Dat we goed weten hoe bijzonder het is.
Kijk eens om je heen …. in verwondering.
Ik wens iedereen, mede namens het team, een heel goed schooljaar toe!
Gijs Westenberg
Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen dagen mochten we een nieuwe leerling welkom heten: Thijs Meijer
We wensen je hierbij een fijne tijd op de Klister!
Welkom nieuwe leerkrachten
Een welkom aan juf Tessa Veldman en meester Bernard Bunskoek.
Juf Tessa geeft les aan groep 1 /2 de Stampers en meester Bernard geeft op vrijdag les aan groep
6a (juf Betty). Allebei van harte welkom!
Ook een welkom aan juf Jacqueline Breukel. Zij komt als onderwijsassistent naast juf Henriette het
team versterken en ondersteunen. Welkom!
Ouderportaal ParnasSys
Zoals u weet worden er veel gespreksverslagen ed. gemaakt. Bijvoorbeeld na de 10 minuten
gesprekken maken leerkrachten een kort verslag van het gesprek. In dit verslag staat informatie
vanuit de school, informatie die u als ouder/verzorger geeft en de gemaakte afspraken worden
hierin benoemd.
Om u in het vervolg goed te informeren, hebben wij besloten om deze gespreksverslagen vanaf
maandag 29 augustus beschikbaar te stellen. U kunt de gespreksverslagen voortaan vinden onder
“notities” in het ouderportaal van ParnasSys. Mocht u dringende aanvullingen of wijzigingen willen
doorgeven, dan kunt u dat binnen vier weken doorgeven aan de leerkracht. Na vier weken gaan we
er vanuit dat u ermee akkoord bent en worden de
gespreksverslagen definitief vastgelegd.
De informatieavonden
Op de volgende dagen zijn de informatieavonden gepland:
Di 13 sept. groep 5
aanvang 19.00 uur
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:
 Woensdag 24 mei: 11.30 uur tentoonstelling projectweek voor alle groepen.
 De studiedagen voor komend jaar staan in het vakantierooster vermeld.
Zodra er meer data beschikbaar zijn wordt u via de nieuwsbrief meteen geïnformeerd.
Hierbij ontvangt u nogmaals het vakantierooster voor dit schooljaar.
vakantiedagen:
herfstvakantie

17 okt. t/m 21 oktober 2016

kerstvakantie

26 dec. t/m 30 december 2016
2 januari t/m 6 januari 2017

voorjaarsvakantie

20 feb t/m 24 februari

rond Pasen

vrijdag 14 april / ma. 17 april

meivakantie

24 t/m 28 april

Bevrijdingsdag

vrijdag 5-mei

Hemelvaart weekend

donderdag 25 en vrijdag 26 mei

rond Pinksteren

maandag 5 juni

zomervakantie

24 juli t/m 1 september

studiedagen:

woensdag 2 november
vrijdag 17 februari
donderdag 13 april
onder voorbehoud:

Maandag 3 juli
vrijdag ochtend 21 juli

extra middagen:
vrijdagmiddag voor kerst

vrijdagmiddag 23 dec. 2016

vrijdagmiddag voor zomervakantie

vrijdagmiddag 21 juli 2017

Als groepje ouders, dat het fluorspoelen regelt op de maandag, zijn we op zoek naar een aantal
ouders dat ons daar bij willen gaan helpen. Het vergt ongeveer een half uurtje op de
maandagmiddag, afhankelijk van het aantal ouders ongeveer 1 keer in de maand.
Als je ons wilt helpen, meld je dan bij mij aan.
Dat kan via tel: 0621112290 of via de mail: fam.moorman@live.nl
Alvast bedankt! Sandra Moorman

Datum
September
17 t/m 21 oktober

Activiteit
Informatieavonden
Herfstvakantie

Beste ouders/verzorgers,
De school is weer gestart en ook de tussen schoolse opvang (TSO) is weer begonnen.
In verband met het vertrek van 2 vrijwilligers voor de TSO zijn wij dringend op zoek naar nieuwe
vrijwilligers.
Heeft u tijd of kent u iemand die het leuk vindt om met kinderen te werken en enkele middagen tijd
heeft om kinderen te begeleiden tijdens de lunch pauze op school?

Skidkinderopvang zoekt met spoed vrijwilligers
voor de TSO bij CBS de Klister
Wat vragen we van een vrijwilliger:




beschikbaar op 1 of meerdere dagen per week tussen 12.00 en 13.15
kindgerichte en enthousiaste houding
een gezond gevoel voor humor

Wat bieden wij een vrijwilliger




een vaste vergoeding van € 9,- per keer en een jaarlijkse kerstattentie
kinderen van vrijwilligers hoeven geen tso vergoeding te betalen
een leuk enthousiast tso team

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met skidkinderopvang tel 0592-3014190. U kunt vragen
naar Hennie Klasens of Melanie Schotanus.
Mailen mag ook h.klasens@skidkinderopvang.nl
Vriendelijke groet,
Hennie Klasens
Regiomanager Annen Gasselternijveen en Gieten
Bereikbaar op maandag 9.00-17.00 uur, dinsdag 9.00 - 17.00 uur en donderdag 9.00 -17.00 uur en vrijdag 9.00 -14.00 uur
tel. mobiel 06-23619812
www.skidkinderopvang.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 14 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.

