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17 mei 2018

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

Week 21: 22 t/m 25 mei 2018
(20 en 21 mei Pinksteren)
Aanstekelijke muziek, 1 Samuël 10:5-12
Saul wordt koning, 1 Samuël 10:17-24

Week 22: 28 mei t/m 1 juni
1 sam. 16: 1 – 13 Een nieuwe Koning
1 sam. 16: 14 – 23 David maakt muziek
Lied van David

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we weer nieuwe leerlingen welkom heten: Suze
Dierkes en Niek Lameijer.
We wensen jullie hierbij een fijne tijd op de Klister!
GGD:
Jeugdgezondheidszorg: deskundig en dichtbij
Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u regelmatig met uw kind het consultatiebureau. Als een kind op de
basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling volgen. De
jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe geeft advies over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van
kinderen van 0-18 jaar. U kunt altijd met uw kind bij ons terecht, of het nu gaat om alledaagse vragen of om
grote zorgen.
Wat doet de GGD op school?
Het JGZ team, bestaande uit assistent JGZ , jeugdverpleegkundige en jeugdarts, helpt u bij vragen over de
groei en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben wij overleg met de school op het moment dat er
zorgen zijn. We werken hierbij samen met de maatschappelijk werker en de intern begeleider. De assistent
voert het gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in groep 2 en groep 7. Het gezondheidsonderzoek
bestaat uit:
 het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders
 het meten van lengte, gewicht en controle van de ogen en het gehoor van uw kind
Via ons ouderportaal ontvangt u het verzoek om een vragenlijst in te vullen. In dit ouderportaal, welke te
benaderen is via www.mijnkinddossier.nl, vindt u ook informatie over de gezondheid, ontwikkeling, groei en
opvoeding van uw kind(eren) tot de leeftijd van 12 jaar.
Vragen aan de jgz
Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden of opgroeien van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen. Onze
jeugdverpleegkundigen en -artsen denken graag met u mee. U kunt ons bellen voor een telefonisch advies of
voor een afspraak op het spreekuur van de arts of jeugdverpleegkundige.
Contact met de jgz
Stel uw vraag via ons mailadres jgz@ggddrenthe.nl en vermeld daarin de naam, geboortedatum en de
school van uw kind. U kunt ook op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar 088-2460246.

Avond4daagse 2018
Inmiddels heeft u de informatie over de avond4daagse en het aanmelden ontvangen middels een
briefje en via SchouderCom. En…… Wij zijn nog wel op zoek naar vrijwilligers!!!
We zoeken 1 of 2 personen die contactpersoon willen zijn voor deze 10 km. Het gaat hierbij dus niet
om de organisatie, maar om het aanspreekpunt te zijn voor ons. Wil jij dit wel, mail dan zo snel
mogelijk naar onderstaand mailadres.
Daarnaast zoeken wij ouders die op 1 avond op de pauzeplek willen staan voor het schenken van
koffie/thee en het uidelen van wat lekkers. Het gaat om in totaal 6-12 ouders. 2 ouders op dinsdag,
2 op woensdag en 2 op donderdag. Voor de boodschappen wordt gezorgd.
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
De avond4daagse commissie Irene Schipper, Priscilla Klein, Miranda Heller en Anita Drenth

Datum

Activiteit

15 mei

Praktisch verkeersexamen

21 mei

2e Pinksterdag, vakantiedag

28 mei

Schoolreis groep 3 en 4

19 t/m 22 juni

Avondvierdaagse

20, 21 en 22 juni

Kamp groep 8

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 31 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.
Van de GGD: https://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijn-gezondheid/een-beet-van-een-teek/

