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Bijbelverhalen.
Week 3: 15 t/m 19 januari 2018
Johannes de Doper, Marcus 1:1-8
Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:14-20
In de synagoge, Marcus 1:21-28

Week 4: 22 jan.
Marcus 1: 29 – 39
Marcus 1: 40 – 45
Marcus 2: 1 – 12

– 26 jan. Pak mijn hand
De schoonmoeder van Petrus
De melaatse man
Vier mannen en een zieke vriend

Week 5: 29 jan – 2 feb. Mag dat wel?
Marcus 2: 13 – 17 Jezus eet met tollenaars
Marcus 2: 23 – 28 wandeling op sabbat
Marcus 3: 1 – 6 Goed of kwaad doen

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen weken mochten we weer een nieuwe leerling welkom heten:
Teresa Zulfquar.
We wensen je hierbij een fijne tijd op de Klister!

Want: Een nieuwe start, een nieuw gezicht
Uiteraard hoort bij een nieuwe start van deze nieuwe stichting een nieuwe naam. We hebben dit al
eerder aan u gemeld in een nieuwsbrief. Deze naam is mede ingegeven door de ontwikkeling van
onze scholen naar kindcentra voor onderwijs en opvang, waarbij er een doorgaande lijn is voor
kinderen van 0 tot 13 jaar. De beide organisaties zullen vanaf 1-1-2018 door het leven gaan als:
Stichting Christelijke Kindcentra Drenthe (CKC Drenthe)
Toonaangevend in onderwijs en opvang
Uiteraard zal ook de huisstijl veranderen. Wij zijn trots om u ons nieuwe logo te kunnen
presenteren, bovenaan dit stukje . De gekleurde balletjes staan symbool voor de verscheidenheid
die wij bieden op onze scholen. De goede waarnemer ziet bovendien de kleuren van de beide
organisaties terug. Maar het kind staat centraal! (Dat is zichtbaar d.m.v. het rode balletje met kind.)
Ook alle scholen hebben een nieuw logo mogen ontwerpen dat is gebaseerd op dit centrale
bestuurslogo. Zij zullen dit zelf naar buiten brengen.
Nu officieel verder onder CKC Drenthe
Per 1 januari 2018 zijn we officieel onderdeel van CKC Drenthe,
toonaangevend in onderwijs en kinderopvang. De stichting
Christelijke Kind Centra Drenthe heeft 31 scholen, verdeeld over
6 gemeenten en heeft 5151 leerlingen. Samen delen we onze
kennis, maken we gebruik van financieel voordeel en bieden we
personeel meer mogelijkheden. U zult hier op school niet erg
veel van merken. Hiernaast het logo, zoals we dat als CBS De
Klister zullen gaan voeren:
Als presentje krijgen de kinderen vandaag allemaal een kleine attentie mee naar huis!

SKG viering 2018
In de week van zondag 21 tot en met 28 januari organiseren CBS 59, De Klister, de
Baptistengemeente en de Protestantse gemeente ons jaarlijkse project Kerk-School-Gezin.

Het thema is dit jaar: “Een nieuwe start?”.
Meer informatie vindt u in een brief als bijlage.
www.actiefborgerodoorn.nl
Onze combi coaches onderwijs & sport lanceren in samenwerking met enkele andere partijen een
nieuwe website voor alle sport -en cultuur activiteiten in de Gemeente Borger-Odoorn. Op
www.actiefborgerodoorn.nl vindt u alle activiteiten waaraan u of uw kind kunt deelnemen zonder lid
te zijn van de desbetreffende vereniging of organisatie. Met de lancering van deze website komt er
ook een einde aan de groene flyers, die de combi coaches drie keer per jaar uitdeelden aan alle
kinderen. Voor de doelgroepen 0-4 jaar, 4 t/m 12 jaar, 12+, volwassenen en senioren vindt u alle
activiteiten nu op één website. Het mooie is ook dat wij niet alle activiteiten heel ver van tevoren
moeten inplannen. Maar bij sneeuw kunnen wij een wintersportfeest organiseren of bij een hittegolf
een watersportfeest.
Het enige wat wij van u vragen is een account aan te maken. Als ouder/verzorger kunt u met één
account uw kinderen opgeven voor activiteiten. Registreren doe je binnen 1 minuut met uw emailadres en zodoende krijgt u toegang tot alle activiteiten. Denk aan activiteiten als het
dreumesuurtje van de bibliotheek, een sportfeest van de combi coaches of een voetbalmiddag bij de
plaatselijke voetbalvereniging. Met de lancering van de website hebben wij een kleine actie. Elke
50e registratie wint namelijk een leuke prijs. Maak dus snel uw account aan en blijf op de hoogte
van alle activiteiten en indien nodig geeft u zich direct op.
Sport jij ook?
In de week voor de voorjaarsvakantie gaat onze combi coach onderwijs & sport (Juf Esther) een
enquête afnemen onder de leerlingen uit groep 4, 5 en 8.
In de enquête worden de volgende vragen gesteld:
Ben je in het bezit van zwemdiploma’s of volg je zwemles?
Lid van een sportvereniging en zo ja welke?
Ben je geen lid, wat vind je leuk om te doen?
Doe je iets met muziek, zang, toneel of iets dergelijks?
Het doel hiervan is om inzichtelijk te krijgen welke leerlingen geen zwemdiploma hebben of geen lid
zijn van een sportvereniging. In groep 4 wordt daarmee gestart, omdat de meeste kinderen dan op
een punt staan om na of naast zwemles een sportkeuze te maken. In groep 5 wordt dezelfde
vragenlijst herhaald, om te kijken wat het effect van de belactie van het jaar daarvoor is geweest.
Aan het einde van groep 8 staat je op het punt om naar de middelbare school te gaan en gaat er
een hoop veranderen. Veranderd er ook wat in je sportgedrag/ keuze?
Naar aanleiding hiervan, worden de ouders gebeld van de kinderen die geen zwemdiploma of
zwemles hebben en/of geen lid zijn van een sportvereniging. Dit om te kijken of individuele
knelpunten weggenomen kunnen worden. In het gesprek met de combi coach wordt er gekeken
naar de reden(en) en wat de mogelijkheden zijn om toch te gaan sporten (indien deze wens er wel

is). Samen met het gezin worden acties opgezet om de reden van inactiviteit aan te pakken. Hierbij
kan het gaan om het gezamenlijk zoeken naar een passende sport, een aanvraag bij het
Jeugdsportfonds of een logistieke oplossing als vervoer het probleem is.
Mochten er vragen zijn of wilt u zelf alvast bellen. Neem dan gerust contact op met Juf Esther:
e.kuilman@borger-odoorn.nl of 06-55392806.

Datum
28 januari

Activiteit
School-kerk-gezinsviering

22 februari

Schoolfotograaf

23 februari

Studiedag personeel, de leerlingen zijn deze dag vrij.

24 feb. t/m 4 mrt.

Voorjaarsvakantie

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 1 februari 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.

