Noorderdiep 123
9521 BC, Nieuw-Buinen
Tel: 0599-613864
E-mail: cbsdeklister@conod.nl
Nieuwsbrief 17,

18 mei 2017

Bijbelverhalen.
Week 20: 15 t/m 19 mei 2017
Een duif met een takje, Genesis 8:1-14
Uit de ark, Genesis 8:15-9:7
God sluit een verbond met Noach, Genesis 9:8-17

Week 21: 22 t/m 26 mei 2017
De toren van Babel, Genesis 11:1-9
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11

Week 22: 29 mei t/m 2 juni 2017
De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13
De eerste gemeente, Handelingen 2:41-47
De genezing van een verlamde, Handelingen 3:1-10

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

Hoera! Juf Tessa en haar man Henk
hebben een zoon gekregen!!!!
Op 6 mei is

Luka

geboren.

Van harte gefeliciteerd! We wensen jullie veel geluk samen
en hopen dit nieuwe wondertje spoedig te bewonderen!

De schooltijd op de woensdag
Na lang wikken en wegen heeft het team, in overleg met de mr., besloten om de schooltijden op de
woensdag iets aan te passen. Het is de bedoeling dat met ingang van het nieuwe schooljaar alle
groepen op de woensdag een kwartiertje langer op school zijn. D.w.z. de groepen 1 t/m 4 tot 12.15
uur en de groepen 5 t/m 8 tot 12.30 uur. Vanuit de groepen kwam het signaal dat een kwartiertje
langer op deze ochtend, er net voor kan zorgen dat er nog een goede (complete) les kan worden
gegeven. Dit extra kwartiertje op de woensdag levert uiteindelijk 2 hele schooldagen op. Het is
natuurlijk niet de bedoeling dat de leerlingen te veel uren maken. De kinderen krijgen deze 2 dagen
daarom als vakantiedagen terug. Het personeel gebruikt deze twee dagen dan als scholingsdagen.

Hierbij ontvangt u een overzicht van de vakanties voor het nieuwe schooljaar.
Vakanties-Vrije dagen schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie
23 oktober t/m 27 oktober 2017
Kerstvakantie
25 dec. t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie
26 feb t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag
30-mrt-18
Pasen
02-apr-18
Koningsdag,
27-apr-18
Meivakantie
30 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren
21-mei-18
Zomervakantie
23 juli t/m 31 augustus 2018
Vrijdagmiddag voor kerst
vrijdagmiddag 22 dec. 2017
Vrijdagmiddag voor zomervakantie vrijdagmiddag 20 juli 2017
De data van de extra vrije dagen ontvangt u voor de zomervakantie. Dit is mede afhankelijk van
bijvoorbeeld de scholing voor het team en de planning van de toets weken.
Kort verslag GMR-vergadering 11 april 2017
De GMR heeft voor deze vergadering Directeur-Bestuurder a.i., Jacqueline Mulder uitgenodigd.
Jacqueline heeft deze avond een toelichting gegeven over de stand van zaken ten aanzien van de
voorgenomen fusie. Er is onder andere gesproken over een gezamenlijk geschreven document
betreffende de organisatievisie en organisatiestructuur. De werkgroepen zijn inmiddels ingericht en
druk bezig met verschillende projecten.
De GMR is ten aanzien van de intentieverklaring een belangrijke gesprekspartner en heeft na de
toelichting haar instemming ten aanzien van de intentieverklaring verleend.
Verder is het beleidsstuk Beleid “Privacy” aan de orde geweest. Het Bestuur vraagt daarbij om
instemming van de (P)GMR. Het beleid omvat een kader voor scholen om na te denken over
privacy. Directeuren zullen met hun team afspraken moeten maken over het omgaan met sociale
media en het plaatsen van foto’s, video’s en/of persoonlijke informatie op de website van de school.
Het beleid is een uitwerking van de wetgeving t.a.v. privacy. De GMR stemt in met het beleid
“Privacy”, met een kleine toevoeging aan het stuk.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, de GMR is bereikbaar via gmr@conod.nl

Kort verslag van de MR-vergadering van maandag 3 april jongstleden.

De MR heeft contact gehad met de gemeente over het strooibeleid. Vanaf nu zal ook het fietspad
van het Noorderdiep naar school meegenomen worden in de strooiroute.
Ook heeft de MR contact gehad met de gemeente over een e.v.t. zebrapad bij het oversteken over
het Noorderdiep. We worden hierover nog teruggebeld.
In de vergadering hebben we het kort gehad over de intentieverklaring van de fusie met COG. We
blijven de ontwikkelingen met belangstelling volgen. Een fusie lijkt veel kansen en mogelijkheden te
bieden.
Tijdens de MR-vergaderingen komt ook de ouderbijdrage regelmatig aan bod. We verdiepen ons in
het proces om het innen van deze bijdrage makkelijker te laten verlopen.
Verder zijn we bezig met het uitzoeken van mogelijkheden om plastic apart in te zamelen.
Wilt U een volledig verslag van onze vergadering, dan bent U van harte welkom om deze na te
lezen. Het verslag ligt ter inzage bij Gijs Westenberg op kantoor.
Met vriendelijke groeten namens de MR, Jennifer Eberhard

Denkt u aan de Ouderbijdrage?

Het team is vanaf nu erg druk bezig met de planning van de schoolreizen en de verschillende extra
activiteiten voor de kinderen. U heeft de verschillende data al voorbij zien komen. Deze excursies,
schoolreisjes, sportactiviteiten en kamp zijn allemaal prachtige activiteiten die bekostigd worden
door uw vrijwillige ouderbijdrage. Bij deze activiteiten zijn we dus erg afhankelijk van uw
ouderbijdrage.

Ik verzoek u daarom dringend, indien u dit nog niet heeft gedaan, om deze bijdrage zo spoedig
mogelijk over te maken op de rekening van he t schoolfonds, bankrekeningnr.:
IBAN: NL 31 RABO 038.07.03.351 t.n.v. schoolfonds CBS de Klister.
De bedragen voor de ouderbijdrage zijn: per kind
- groepen 1 t/m 4 € 35,00
- groepen 5 t/m 7 € 45,00
- groep 8
€ 75,00
Wilt u daarbij ook de naam en groep van uw kind(eren) vermelden?
Meer informatie kunt u terugvinden in de schoolgids op de website. Mocht u door omstandigheden
niet kunnen betalen, vernemen wij dat graag. Misschien kunnen we in een gesprek tot een
oplossing komen. Ook kunt u evt. via de webwinkel ‘Meedoen’ van Borger-Odoorn de ouderbijdrage
regelen.
Kijkochtend
Deze kijkochtend op 24 mei is voor alle ouders en belangstellenden.
Op deze dag willen we u vanaf 11.30 uur als afsluiting van de projectweek, de resultaten tijdens
een tentoonstelling tonen. U bent van harte welkom!
Avond4daagse 2017
Herinnering!
Over een aantal weken is het weer zover!! De avondvierdaagse 2017!! Dus geef je snel op!!
De avond4daagse staat gepland van dinsdag 20 juni 2017 t/m vrijdag 23 juni 2017.
Vorige week heeft uw kind het aanmeldingsformulier meegekregen. Deze week ontvangt u het
aanmeldingsformulier ook nog via SchouderCom. Het aanmeldformulier en het bedrag van €5.00
per aanmelding kunt u uiterlijk tot vrijdag 2 juni inleveren bij de juf of meester van uw kind.
Wij zoeken nog een aantal ouders die willen zorgen voor koffie/thee, drinken en iets lekkers tijdens
de pauze. En we zoeken nog een contactpersoon voor de 10 KM. Zonder contactpersoon en genoeg
begeleiding kan de 10 KM niet doorgaan! Dus meldt u aan!
Indien u zich wilt aanmelden als contactpersoon, voor het verzorgen van de versnapering tijdens de
pauze of indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met:
Anita Drenth, Tel 06-29320453 of avond4daagsedeklister@gmail.com
Van de Combinatiefunctionaris onderwijs & sport:
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf maandag 15 mei 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 Combinatiefunctionaris onderwijs & sport Gemeente Borger-Odoorn 06-11783275

Datum
22 mei
24 mei
25 en 26 mei
5 juni
6 juni
21 t/m 23 juni
20 – 23 juni
29 juni
7 juli 2017

Activiteit
Schoolreis groepen 3 en 4
Kijkochtend vanaf 11.30 uur voor ouders en belangstellenden
Hemelvaartsvakantie de kinderen zijn deze dagen vrij!
2e pinksterdag
de kinderen zijn deze dag vrij!
Schoolreis groep 1 en 2
Kamp groep 8
Avond4daagse
Schoolreis groep 5,6 en 7
Pleinfeest

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 8 juni.
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.

