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Bijbelverhalen.
Week 26: 25 t/m 29 juni 2018
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37

Week 27: 2 t/m 6 juli 2018

Week 28: 9 t/m 13 juli 2018

2 juli; Margedag voor alle groepen
Maandag 2 juli is de laatste margedag voor alle groepen van dit schooljaar. Op deze dag evalueren
we de doelen van het afgelopen jaar en blikken we alvast vooruit naar – en maken we als team
plannen voor het komende schooljaar!
Kort verslag van de MR voor in de Nieuwbrief
Maandag 11 juni jongsleden zijn we als MR voor de laatste keer dit schooljaar bij elkaar gekomen.
We hebben afscheid genomen van Ellen Haan. Wij danken haar voor haar inzet.
Bij ons was ook Gijs Westenberg. Hij heeft uitgebreid toelichting gegeven op de wijziging in de
schooltijden en de formatieplannen. Later op de avond hebben wij ingestemd met beide voorstellen.
We zijn blij dat we weer met 11 groepen kunnen beginnen en het is goed om te horen dat er ook
nagedacht is over de invulling van de vermindering van de werkdruk.
Zoals U ook later in het Jaarverslag zult kunnen lezen, maken wij ons wel zorgen om het uitblijven
van de gelden van de vrijwillige ouderbijdrage. Bij de telling van vorige week hadden er nog 68
geen bijdrage geleverd. Bij elkaar is dit goed voor zo’n 3000 euro. Wij vragen ons af, of zo in de
toekomst schoolreisjes en dergelijke geen andere vorm moeten krijgen.
Onze volgende vergadering is op maandag 11 oktober en zal gehouden worden nadat we met
elkaar naar een cursus zijn geweest over de functie van de MR.
Volgend schooljaar beginnen we dus met de nieuwste informatie op het gebied van
Medezeggenschap.
Vriendelijke groeten namens de MR van CKC De Klister, Jennifer Eberhard
Enquête (herhaling)
Nadat de uitslag van de enquête binnen was, hebben we als team hier uitvoerig over gesproken.
Ook het team heeft zijn/haar ideeën hierover. We hebben als team nadrukkelijk de motiveringen
van u hierin meegenomen en dat heeft geresulteerd in een keuze voor aanpassing van de
schooltijden met een kwartier. Komend schooljaar, 2018-2019, gaan we op maandagmiddag,
dinsdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.15 uur tot 15.15 uur naar school. Na
komend schooljaar gaan we dit evalueren en kijken hoe het er dan voor staat. Wij hebben dit aan
zowel oudergeleding als aan de personeelsgeleding voorgelegd en deze hebben ingestemd met
zowel de procedure als de uitkomst en het voorstel van de nieuwe schooltijden.

Ik wil hierbij nogmaals aangeven dat er bewust nog niet is geïnformeerd naar een vorm van
continue rooster. Dit is namelijk een totaal andere insteek en procedure en die vergt nog al wat van
team en de school. Voor een dergelijke procedure moet je met erg veel extra zaken rekening
houden, omdat een eventuele overgang consequenties heeft voor veel meer zaken dan de tijd
alleen. Denkt u hierbij aan zaken als financiën, personele inzet en tussen-schoolse opvang. Ook zijn
er veel verschijningsvormen, waardoor de keuze enorm is. Op dit moment is dat om bovenstaande
redenen dus niet aan de orde.
Schooltijden 2018-2019:
Ma:
08.30 – 12.00 uur
Di:
08.30 – 12.00 uur
Woe:
08.30 – 12.30 uur
Do:
08.30 – 12.00 uur
Vr:
08.30 – 12.00 uur

en 13.15 – 15.15 uur
en 13.15 – 15.15 uur
en 13.15 – 15.15 uur
en 13.15 – 15.15 uur

(groep 1 t/m 4 tot 12.15 uur)
(groep 1 de middag vrij)
(groep 1 t/m 4 de middag vrij)

Uitnodiging tien-minuten-gesprekken:
U bent allen uitgenodigd op 5 en 10 juli voor de tien-minuten-gesprekken van groep 1 t/m 7.
U kunt u, vanaf morgen (woensdag 27 juni), op school voor de gesprekken inschrijven!
De lijsten hiervoor liggen op een tafel in de zaal.
U heeft hiervoor tot en met dinsdag 3 juli de tijd.
Wilt u, als u meerdere leerkrachten wilt bezoeken, er met plannen rekening mee houden dat tussen
uw gesprekken 10 minuten zit? Dit, om er voor te zorgen dat de gesprekken niet gaan uitlopen of
door die omstandigheden te laat kunnen beginnen.
AVONDVIERDAAGSE
Wauw, wauw, wauw! Wat zijn we trots dat er zoveel
kinderen mee hebben gelopen met de avondvierdaagse.
Van de Klister liepen er maar liefst 146 leerlingen mee
voor een medaille. Daarnaast liepen er ook nog veel
ouders, broertjes en zusjes, een aantal grootouders en
leerkrachten mee als begeleider, voor een medaille of
gewoon voor de gezelligheid.
Met zon of door de regen, met warme avonden of kille……
er werd gelopen! Wat een geweldige prestatie! We zijn
trots op jullie! Team de Klister
Ps. Ook dank aan de organisatie die weer veel werk heeft
verricht en voor een mooie loopweek heeft gezorgd!

Datum

Activiteit

27 juni

Start inschrijving 10 minutengesprekken groep 1 t/m 7 in de zaal.

2 juli

Marge-dag/ studiedag personeel, alle leerlingen zijn vrij!

6 juli

Pleinfeest, aanvang 17.00 uur!

11 juli
Rapport en groepsverdeling 2018-2019 mee naar huis.
12 juli

Schoolreis groep 5, 6 en 7

18 juli

Afscheidsavond groep 8

19 juli

Schoonmaakavond

19 juli

Om 15.30 uur start de zomervakantie!!!

20 juli

De kinderen zijn vrij

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 10 juli 2018.
Met vriendelijke groet,
Het personeel van De Klister.

