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14 april 2016

Bijbelverhalen.
Week 15: 11 t/m 15 april 2016
Noömi gaat terug, Ruth 1:1-6
Ruth gaat mee, Ruth 1:7-22
Bethlehem, Ruth 2:1-17

Week 16: 18 t/m 22 april 2016
Terug bij Noömi, Ruth 2:18-23
Het plan van Noömi, Ruth 3:1-5
In de nacht, Ruth 3:6-15

Week 17: 25 t/m 29 april 2016
Weer terug bij Noömi, Ruth 3:16-18
In de stadspoort, Ruth 4:1-12
Een kleinzoon voor Noömi, Ruth 4:13-17

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we een nieuwe leerling welkom heten: Marnix Pas. We wensen
je hierbij een fijne tijd op de Klister!
Eindtoets groep 8
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen 19, 20 en 21 april maken de kinderen van
groep 8 de eindtoets. Sinds vorig jaar wordt deze toets in april afgenomen. Dit betekent dat
de toets niet meer medebepalend is voor het advies voor het voortgezet onderwijs. Dit
advies wordt in februari al besproken met de ouders en het kind en wordt bepaald op grond
van toetsgegevens van de afgelopen jaren en het beeld dat de groepsleerkrachten van het
kind hebben. Uiteraard wensen wij alle groep 8 leerlingen veel succes toe!
Einde schoolfruit
De week van 18 tot en met 22 april is de laatste week dat we
schoolfruit geleverd krijgen. Vanaf 22 april zullen de kinderen op de
dinsdag, woensdag en donderdag weer zelf een pauzehap moeten
meenemen. We hopen natuurlijk dat fruit eten op school een goede
gewoonte is geworden en u de kinderen fruit mee blijft geven.
Van de ACK
Het grote pleinfeest van de Klister vindt dit jaar plaats op vrijdag 1
juli 2016 van 17:00 tot 20:00 uur. Zet deze datum maar alvast in uw agenda. Om het feest
tot een succes te maken hebben we circa 75 vrijwilligers nodig. Wilt u ons meehelpen - kan
ook voor een uur - dan kunt u zich aanmelden via schouder.com of via onze mail
acdeklister@gmail.com.
U kunt zich natuurlijk ook aanmelden bij een van de ack-leden. Doen !
Anno, Romulus, Yvet, Heleen, Valentina, Andre, Nienke, Miranda, Menno, BertJan en
Henriette
Project “Op Fietse”
In de week van 25 t/m 29 april doen we mee aan het project
“Op Fietse”. Een project vanuit de gemeente Borger-Odoorn.
Het doel is om zoveel mogelijk kinderen op de fiets of
lopend naar school te laten gaan. Doet u ook mee?

Verkeersexamen
Afgelopen week deden de kinderen van groep 8 mee aan het
theoretisch verkeersexamen. Vandaag deden ze allemaal mee aan
het praktisch examen. De leerlingen moesten een bepaald parcours
door Nieuw-Buinen zonder fouten of verkeersovertredingen
afleggen. Zij werden daarbij gecontroleerd door opvallende en
onopvallende controleurs die langs het parcours een plaatsje
hadden.
Avond4daagse 2016
Over een aantal weken is het weer zover!! De avondvierdaagse 2016!!

De avond4daagse is een sportfeest voor iedereen. 4 avonden wandelen, zingen en plezier
maken met vrienden uit de klas. De avond4daagse is niet alleen leuk, maar ook nog eens
gezond. Bleh!!.... boeien!! Echt niet!! Gezond is vet cool!! Want als je fit bent, kun je alles.
Uren lang zwemmen, streetdancen, voetballen of hockeyen. Twijfel dus niet, maar loop
lekker mee!!
De avond4daagse staat gepland van dinsdag 31 mei 2016 t/m vrijdag 03 juni 2016.
Net als vorig jaar zal ook dit jaar De Klister mee lopen. Wij lopen alleen de 5 km en alle kinderen van
de Klister mogen meedoen. Broertjes en zusjes mogen natuurlijk ook meelopen. Kinderen van groep
5 t/m 8 lopen onder begeleiding van juf Betty Maat, maar onder verantwoordelijkheid van de ouders.
Binnenkort ontvangt u het aanmeldingsformulier via Schoudercom. Het aanmeldformulier en het
bedrag van €4.50 per aanmelding kunt u uiterlijk tot woensdag 11 mei inleveren bij de juf of
meester van uw kind.
Wij zoeken ouders die willen zorgen voor koffie/thee, drinken en iets lekkers tijdens de
pauze. Het gaat om in totaal 6 ouders. 2 ouders op dinsdag, 2 op woensdag en 2 op
donderdag.
Indien u zich wilt aanmelden 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 ofavond4daagsedeklister@gmail.com

Datum
19,20,21 april
22 april
27 april
2 t/m 6 mei
31 mei t/m 3 juni

Activiteit
Cito eindtoets voor groep 8
Koningsspelen Dag in het teken van sport en spel. Info volgt.
Koningsdag, de kinderen zijn deze dag vrij
Mei vakantie, de kinderen zijn deze week vrij
Avond4daagse

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 28 april 2016.
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.

