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Bijbelverhalen.
Week 13: 27 t/m 31 maart 2017
Het verloren schaap, Lucas 15:1-10
De verloren zoon, Lucas 15:11-32
De rijke man en de arme Lazarus, Lucas 16:19-3

Week 14: 3 t/m 7 april 2017
De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:9-14
Intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-44
Tempelreiniging, Lucas 19:45-48

Week 15: 10 t/m 14 april 2017
Judas verraadt Jezus, Lucas 22:1-23
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Lucas 22:47-62
Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen dagen mochten we weer een nieuwe leerling welkom
heten: Yara van der Vloet.
We wensen je hierbij een fijne tijd op
de Klister!

Juf met verlof
Morgen gaat juf Tessa van de Stampers met zwangerschapsverlof. We wensen haar natuurlijk een
hele goede tijd toe en hopen dat straks alles voorspoedig gaat verlopen. We houden u daar
natuurlijk van op de hoogte. Tijdens het verlof van juf Tessa zal juf Rona Schuitema de Stampers op
de woensdagmorgen en donderdagmorgen les geven. Juf Rona heeft u de afgelopen tijd al vaker in
school gezien. Zij heeft al meerdere dagen in meerdere groepen (waaronder de Bubbels) ingevallen.
We wensen juf Rona een hele goede en gezellige tijd toe bij de Stampers.
Koningsspelen en wandelen voor water.
We beginnen deze dag met een ontbijt op school. De groepen 1 t/m 4 gaan ’s ochtends, buiten op
het plein, sporten. Om 10 uur starten de groepen 5 t/m 8 met Wandelen voor water (de
sponsorloop). Dit duurt tot maximaal 11.30 uur.
U bent als ouder(s) of grootouder(s) vanaf 10 uur welkom om een kijkje te komen nemen bij de
sponsorloop rondom het MFA-gebouw.
De onderbouw is vanaf 12 uur vrij.
Let op, De bovenbouw (groepen 5 t/m 8) gaat ’s middags naar school of voetbalveld (nadere info
zal nog volgen). De sportmiddag zal op een leuke manier worden ingevuld. We hopen er met ons
allen een gezellige en succesvolle dag van te maken. U komt toch ook kijken?
Ps.: De kinderen mogen natuurlijk in het oranje komen.
Met vriendelijke groet, De koningsspelen-commissie.

Datum
4 april
6 april
13 april
14 t/m 17 april
18 t/m 20 april
21 april
24 t/m 28 april
5 mei
7 juli 2017

Activiteit
19.30 uur ouderavond over ouderbetrokkenheid.
Theoretisch verkeersexamen gr 8
Studiedag personeel, de kinderen zijn deze donderdag vrij.
Paasvakantie
Eind Cito
Koningsspelen, + lopen voor water
meivakantie
Bevrijdingsdag de kinderen zijn vrij
Pleinfeest

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 12 april.
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.

Start to Run, goed voorbereid naar de Klap tot Klaploop!
2e paasdag wordt traditioneel de Klap tot Klaploop gehouden in Stadskanaal.

