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Bijbelverhalen.
Week 4:
25 t/m 29 januari 2016
Deze week verhalen van David
Nav het thema van de school-kerk-gezinsviering
op zondag 31 januari.

Week 5: 1 t/m 5 februari 2016
Salomo vraagt om wijsheid, 1 Koningen 3:1-15
Twee moeders, één kind, 1 Koningen 3:16-28
Salomo’s grootheid, 1 Koningen 4:21-34

Week 6: 8 t/m 12 februari 2016
Tempel en paleis, 1 Koningen 6 +7
Woorden van Salomo: Wijze woorden, Spreuken 1:1-7 + 20-23
(bovenbouw)
Woorden van Salomo: Verliefd, Hooglied 1:1 + 8:6-7
(bovenbouw)

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we nieuwe leerlingen welkom heten: Aike Moorman, Jezzebell
Drok . We wensen jullie hierbij een fijne tijd op de Klister!
Marge-dagen
Op vrijdag 5 februari en maandag 8 februari hebben wij marge-dagen. De kinderen zijn
deze dagen vrij. Als team gaan wij, n.a.v. de afgenomen CITO toetsen, aan de slag met het
analyseren van de toets resultaten, het maken van nieuwe plannen voor de komende
periode en het maken van de rapporten.
Start project School-Kerk-Gezinsviering
‘Hoe groot wil je worden?’

Kerk-school-gezin
project 2016

‘Hoe groot wil je worden?’
Deze week zijn we begonnen aan het kerk-school-gezin project met als thema: Hoe groot wil je
worden. We luisteren naar de verhalen van David, die als herdersjongen uitgekozen werd door God
om koning te worden. We praten met elkaar over de verhalen en denken na over het thema. Ook
zingen we liedjes die bij het thema passen en maken we knutsels.
Zondag 31 januari is er een afsluitende dienst van dit project in de beide kerken in Nieuw Buinen, de
PKN kerk en de Baptistenkerk. Tijdens de dienst wordt er gesproken en nagedacht over het thema,
worden de liedjes gezongen die de kinderen op school hebben geleerd en kunt u kijken naar een
fotopresentatie over de projectweek op school. Ook zijn knutsels die gemaakt zijn door de kinderen
terug te zien in de kerken. U bent van harte welkom!
Tijdens dit project willen we ook geld inzamelen voor een goed doel. Dit jaar hebben we gekozen
voor een project van Woord en daad: schoolmaaltijden. Kinderen die naar school gaan in Burkina
Faso moeten regelmatig met een lege maag naar school. Ze krijgen thuis vaak maar één maaltijd per
dag. Voor €1,25 per dag kan een kind een voedzame maaltijd op school krijgen. Helpt u mee?! Onze
leerlingen hebben een actielijst meegekregen met informatie.
Daarnaast houden we een boekenmarkt op 4 februari. De opbrengst van de boekenverkoop gaat ook
naar hetzelfde doel. Mocht u thuis nog boeken hebben voor de verkoop, dan kunt u of uw kind ze
inleveren op school. De boeken moeten er wel enigszins goed uit zien. Mocht u willen helpen tijdens
de boekenmarkt of de dag ervoor met het sorteren van de boeken, dan kunt u dat aangeven via
Schoudercom of bij Juf Mendel of juf Geke.

Dieren in de school
Ik wil hierbij u allen nogmaals verzoeken om geen dieren mee te nemen naar school. Het
komt de laatste tijd steeds vaker voor dat er met name honden op het plein of zelfs mee de
school in worden ingenomen. Ik wil u nogmaals vragen dit niet te doen. Er zijn op school
kinderen die allergisch zijn voor honden/katten/knaagdieren ed. . Daarnaast zijn er ook
kinderen die erg bang voor deze dieren zijn. Ook opgetild of in een kooi kan het, voor wie er
allergisch voor is, vervelende reacties oproepen. Daarom het verzoek om geen honden
of andere dieren voor- of na schooltijd mee te nemen naar school!
Van de ACK
De kerstmarkt van afgelopen december is weer heel goed verlopen. Mensen kwamen gezellig
iets eten of drinken en de kinderen hebben er flink op los kunnen knutselen.
Wij willen alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun medewerking. Zonder jullie
niet zo n leuke avond, dankjewel. Marnick Klasen was de gelukkige winnaar van de
kerstmand met vuurwerk. Gefeliciteerd Marnick!
Wij zijn blij dat we drie nieuwe leden kunnen verwelkomen die zitting gaan nemen in de ack
van de Klister. Menno Seubers, Bert-Jan Warringa en Miranda Helder zullen vanaf nu de ack
komen versterken. Welkom alle drie! Wij zijn blij met deze aanvulling. Henriette Mulders
heeft besloten zich na 10 jaar terug te trekken uit de ack. Ze zal nog wel op de achtergrond
meedenken en meehelpen de komende tijd.
Met vriendelijke groet, Nienke, Valentina, Romulus, Anno, Andre, Heleen en Yvet

Rectificatie :
Het mailadres van de mr is: mr-cbsdeklister@conod.nl

Datum
31 januari
5 en 8 februari
11 en 16 februari
18 februari
29 feb – 4 mrt

Activiteit
School-kerk-gezin viering
Scholingsdagen personeel, de kinderen zijn deze dagen vrij!
10 minuten gesprekken
Rapport
voorjaarsvakantie

Geachte ouders/verzorgers,
In de week van zondag 24 t/m zondag 31 januari organiseren CBS 59, De
Klister, de Baptistengemeente en de Protestantse gemeente ons jaarlijkse
project Kerk-School-Gezin.
Het thema is dit jaar: “Hoe groot wil je worden?”.

Ook dit jaar hebben we een doel gekozen waar we geld voor in gaan zamelen.
Op deze manier hopen we de kinderen iets mee te kunnen geven over hoe zij
iets voor een ander kunnen betekenen.
Op zondag 31 januari willen wij graag met u de belevenissen van deze week
delen tijdens de afsluitende kerkdienst. De kinderen nemen u in deze dienst
mee. Zij vertellen het verhaal, zingen ons toe, maar ook met ons mee en laten
ons hun eigen geknutselde werkjes zien. Ook zal er tijdens de dienst aandacht
geschonken worden aan het goede doel, dat wij steunen. Dat wordt gedaan in
de vorm van een collecte. Wij hopen dat u met ons van deze afsluiting een feest
wilt maken.
Baptisten gemeente
PKN
Dwarsdiep 9
Kerklaan 2
Nieuw Buinen
Nieuw Buinen
Voorganger Ds. Dijkstra
Voorganger Ds. Van der Weide
Aanvang dienst: 9.30
Aanvang dienst: 9.30
We hopen op een fijne week en een geslaagde dienst.
De teams van de Klister en CBS 59 en de beide gemeenten.

Overgewicht aanpakken is nog nooit zo leuk geweest!
Ideaal vervolg op Fit Kidzz!
Maandag 7 maart is de aftrap van het project Cool2B Fit Borger-Odoorn. 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 BorgerOdoorn 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).

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 10 februari 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.

