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Bijbelverhalen.
Week 17: 23 t/m 27 april 2018
Saul zoekt de ezelinnen, 1 Samuël 9:1-10
De ontmoeting met Samuël, 1 Samuël 9:11-25
Saul wordt gezalfd, 1 Samuël 9:26-10:4

Week 20: 14 t/m 18 mei 2018
Hemelvaart, Handelingen 1:1-14
Een nieuwe discipel, Handelingen 1:15-26
Pinksteren, Handelingen 2:1-13

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we weer nieuwe leerlingen welkom heten:
Stefano Stanneveld, Brian Knegt en Lily Rose Faber.
We wensen jullie hierbij een fijne tijd op de Klister!
Schoolfruit
Afgelopen maanden hebben we gebruik kunnen maken van de regeling schoolfruit. Elke woensdag,
donderdag en vrijdag kregen de kinderen een stuk fruit van school. Deze actie is helaas afgelopen.
Vanaf de meivakantie ontvangen we geen schoolfruit meer en moeten de kinderen dus weer hun
eigen fruit meenemen op de woensdag, donderdag en vrijdag.
Mooi weer
Wat is het fijn dat we vorige week al weer zo mochten genieten van het mooie weer. Maar… de
kleuters spelen veel buiten en verbranden ook snel. Wilt u er zelf aan denken dat u uw kleuter bij
mooi weer vóór schooltijd al insmeert met zonnebrandcrème?
Schooltijden
Afgelopen maand is het team zich gaan oriënteren op de schooltijden en dan met name de tijden
van de middag. Zijn de tijden zoals die nu worden gehanteerd goed, of is er een bijstelling
wenselijk? U kunt hierbij dan denken aan ‘s middags een kwartier of een half uur eerder beginnen.
De middagtijden op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zouden dan van 13.15 uur tot
15.15 uur worden, of zelfs van 13.00 uur tot 15.00 uur. De ochtendtijden en de woensdag blijven
dan zoals het nu ook is.
Uiteraard willen we u als ouders bij dit proces betrekken. Het is voor ons belangrijk om te weten
wat u hiervan vindt. Na de meivakantie willen we hierover een enquête uitzetten. We hopen dat
zoveel mogelijk ouders aan de enquête meedoen, zodat we een goed en duidelijk beeld krijgen van
wat u als ouder wilt . Dit om uiteindelijk een goede keuze te kunnen maken. Na de meivakantie
wordt u verder geïnformeerd en wordt de enquête gehouden.
Avond4daagse 2018
Over een aantal weken is het weer zover!! De avondvierdaagse 2018!!
Zie voor meer info de bijlage!

Buitengym
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

Datum

Activiteit

27 april

Koningsdag

30 april t/m 13 mei

Meivakantie

14 mei

Schoolreis groepen 1 en 2

15 mei

Praktisch verkeersexamen

21 mei

Tweede Pinksterdag , Vakantiedag

28 mei

Schoolreis groep 3 en 4

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.

