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Ga je mee op zoek?
Ga je mee op zoek
naar het koningskind?
Ga je mee op zoek,
want wie zoekt, die vindt.

We hebben die ster,
daar in het westen gezien.
De mooiste van de mooiste,
de lichtste bovendien.

Ga je mee op reis?
Wie weet lang en ver.
Ga je mee op reis?
Kijk, daar is de ster!

Er is een kind geboren,
een kind als nooit tevoren.
Een heel bijzonder koningskind misschien ….
Ga je mee op zoek
naar het koningskind?
Ga je mee op zoek,
want wie zoekt, die vindt.
Want wie zoekt, die vindt!

Ga je mee op zoek?
Iedereen hele fijne kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar!
Namens het team, Gijs Westenberg

Bijbelverhalen.
Week 50: 12 t/m 16 december 2016
Maria en Elisabet, Lofzang van Maria, Lucas 1:39-56
Geboorte van Johannes, Lucas 1:57-66
Lofzang van Zacharias, Lucas 1:67-80

Week 51: 19 t/m 23 december 2016
Geboorte van Jezus, Engelenzang, Lucas 2:1-14
Herders als getuigen, Lucas 2:15-20

Week 2: 9 t/m 13 januari 2017
Jezus is zijn naam, Lucas 2:21
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40
Twaalfjarige Jezus, Lucas 2:41-52

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen dagen mochten we weer nieuwe leerlingen welkom
heten: Yente Sportel, Mart Bakker en Jara Jansema .
We wensen jullie hierbij een fijne tijd op de Klister!
Kerstviering
Op donderdagochtend 22 december vieren we het Kerstfeest
met alle kinderen in de Baptistenkerk. Vanwege plaatsgebrek is
het dit jaar een viering zonder ouders.
We verwachten de kinderen om half 9 op school. De
kinderen lopen onder begeleiding in groepen naar de kerk. Na
de viering gaan we zo ook weer terug naar school.
Kerstvakantie
En dan is het vrijdagmiddag kerstvakantie. De vakantie begint vrijdag 23 december om 12:00 uur.
Alle kinderen zijn ’s middags vrij, dus ook de kinderen van de groepen 5 t/m 8.
Van de oudergeleding van de MR
De Medezeggenschapsraad (MR) van de school geeft adviezen en neemt besluiten over
onderwerpen die met het beleid, de regels van de school te maken hebben. De MR bestaat uit drie
ouders en drie leerkrachten. Zij moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de
schoolgids en het schoolreglement. Verder mogen zij meedenken en advies uitbrengen over diverse
zaken die met de school te maken hebben.
Omdat de oudergeleding kort geleden is veranderd van samenstelling, willen wij ons graag even aan
u voorstellen. Wij zijn Linda Schepers (moeder van Daniek Nieboer uit groep 3b), Janet van der
Weide (moeder van Debora uit groep 6b en Ruben uit groep 4a) en Ellen Haan (moeder van Loes
uit groep 6b).
Wanneer u vragen heeft over, opmerkingen en/of ideeën omtrent zaken rondom school, spreekt u
ons dan gerust aan op het schoolplein of stuur een mail naar mr-cbsdeklister@conod.nl
Vriendelijke groeten,
Linda, Janet en Ellen

Overgewicht aanpakken is nog nooit zo leuk geweest!
Na een succesvolle start van Cool 2B Fit Borger-Odoorn, starten we begin 2017 een nieuwe groep.
Een project met spierballen om overgewicht onder kinderen te lijf te gaan. Cool 2B Fit is voor
kinderen van 8-13 jaar uit de hele gemeente Borger-Odoorn en vindt plaats in Exloo.
Fysiotherapeuten, een diëtist, een psycholoog, beweegaanbieders, combicoaches, GGD, sociale
teams en de gemeente Borger-Odoorn slaan de handen ineen om een programma op maat aan te
kunnen bieden voor kinderen met overgewicht. Plezier staat voorop!
Wat gaan we doen?

We gaan gezamenlijk bewegen en maken kennis met veel verschillende sporten. Voor ieder kind
wat wils. Daarnaast is er ook aandacht voor voeding en andere zaken die van invloed zijn op de
leefstijl. Doordat kinderen dit samen doen, neemt het plezier toe en ervaren ze dat ze er niet alleen
voor staan. Ook de ouders hebben een actieve rol binnen Cool 2B Fit. In speciale
ouderbijeenkomsten worden ze met elkaar in contact gebracht om onder andere de onderwerpen
bewegen en voeding te bespreken.
Uw kind aanmelden? Denkt u dat dit een kans is voor uw kind en/of gezin? Neem dan contact op
met combicoach Niels Frietema, n.frietema@borger-odoorn.nl of 06-20896910. U kunt ook contact
opnemen met de combi coach op de school van uw kind(eren).

Kerst
Nog even en dan vieren we kerst. Op school leven hier dan ook naar toe.
De klassen zijn al in kerstsfeer gebracht, we zingen en oefenen kerstliedjes voor het
kerstfeest dat we gaan vieren op school, we maken leuke knutsels en luisteren naar
het kerstverhaal; de geboorte van Jezus.
Tijdens de groep2middag, op 22 december, gaan we met de groep 2 kinderen naar
de Wanne. We willen de bewoners daar een kerstgroet brengen, we willen
kerstliedjes voor ze zingen en samen naar het kerstverhaal luisteren.

Fijne kerstdagen,
De kleuters

Datum
23 dec.
24 dec.’16 t/m
8 jan.’17
9 januari
20 jan.
17 feb.
18 t/m 26 feb.
7 juli 2017

Activiteit
12.00 uur start kerstvakantie
Kerstvakantie
8.30 uur Weer naar school (1e schooldag van 2017)
De ACK-filmavond voor alle groepen
Scholingsdag personeel, de kinderen zijn deze dag vrij.
voorjaarsvakantie
het Pleinfeest

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond

.

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.

