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Nieuwsbrief 16,

3 mei 2017

Bijbelverhalen.
Week 18: 1 t/m 5 mei 2017
God maakt de hemel en de aarde, Genesis 1:1-25
God maakt de mensen, Genesis 1:26-2:3
Het paradijs, Genesis 2:8-25

Week 19: 8 t/m 12 mei 2017
Adam en Eva doen wat niet mag, Genesis 3
Noach moet een ark maken, Genesis 6:9-22
In de ark, Genesis 7:1-24

Week 20: 15 t/m 19 mei 2017
Een duif met een takje, Genesis 8:1-14
Uit de ark, Genesis 8:15-9:7
God sluit een verbond met Noach, Genesis 9:8-17

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen dagen mochten we weer nieuwe leerlingen welkom heten:
Guus de Vries en Sem Brouwer .
We wensen jullie hierbij een fijne
tijd op de Klister!

Denkt u aan de Ouderbijdrage ?

Het team is vanaf nu erg druk bezig met de planning van de schoolreizen en de verschillende extra
activiteiten voor de kinderen. U heeft de verschillende data al voorbij zien komen. Deze excursies,
schoolreisjes, sportactiviteiten en kamp zijn allemaal prachtige activiteiten die bekostigd worden
door uw vrijwillige ouderbijdrage. Bij deze activiteiten zijn we dus erg afhankelijk van uw
ouderbijdrage.
Ik verzoek u daarom dringend, indien u dit nog niet heeft gedaan, om deze bijdrage zo spoedig
mogelijk over te maken op de rekening van he t schoolfonds, bankrekeningnr.:
IBAN: NL 31 RABO 038.07.03.351 t.n.v. schoolfonds CBS de Klister.
De bedragen voor de ouderbijdrage zijn: per kind
- groepen 1 t/m 4 € 35,00
- groepen 5 t/m 7 € 45,00
- groep 8
€ 75,00
Wilt u daarbij ook de naam en groep van uw kind(eren) vermelden?
Meer informatie kunt u terug vinden in de schoolgids op de website. Mocht u door omstandigheden
niet kunnen betalen, vernemen wij dat graag. Misschien kunnen we in een gesprek tot een

oplossing komen. Ook kunt u evt. via de webwinkel ‘Meedoen’ van Borger-Odoorn de ouderbijdrage
regelen.
Opendag 1
Op 10 mei houden we een opendag alleen voor (eventuele) nieuwe ouders en belangstellenden die
nader kennis willen maken met de school.
Opendag 2
Deze opendag op 24 mei is voor alle ouders en belangstellenden. Op deze dag willen we u vanaf
11.30 uur als afsluiting van de projectweek, de resultaten tijdens een tentoonstelling tonen. U bent
van harte welkom!
Informatie van de GGD
In de Drentse natuur komen veel teken en eikenprocessierupsen voor. Beide kunnen
gezondheidsklachten veroorzaken. Meer informatie kunt u vinden op de website
www.wijvallennietuitbomen.nl
Avond4daagse 2017
Over een aantal weken is het weer zover!! De avondvierdaagse 2017!!

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 20 juni 2017 t/m vrijdag 23 juni 2017.
Net als vorig jaar zal ook dit jaar De Klister mee lopen met de 5 km en alle kinderen van de Klister
mogen meedoen. Broertjes en zusjes mogen natuurlijk ook meelopen.
Daarnaast willen we dit jaar voor het eerst de kinderen vanaf groep 5 de mogelijkheid bieden de 10
km te gaan lopen. Hiervoor zoeken we nog wel 1 of 2 personen die contactpersoon willen zijn voor
deze 10 km. Het gaat hierbij dus niet om de organisatie, maar om het aanspreekpunt te zijn voor
ons. Wil jij dit wel, mail dan zo snel mogelijk naar onderstaand mailadres.
Binnenkort ontvangt uw kind het aanmeldingsformulier in de klas. Het aanmeldformulier en het
bedrag van € 5,00 per aanmelding kunt u uiterlijk tot vrijdag 2 juni inleveren bij de juf of meester
van uw kind.
Ook zoeken wij 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 als contactpersoon, 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 of avond4daagsedeklister@gmail.com
4 mei Herdenking Nieuw-Buinen
In Nieuw-Buinen wordt van 19.15 tot 19.45 uur een korte algemene herdenkingsbijeenkomst
gehouden in de PKN-kerk, aan de Kerklaan. De leerlingen van de Nieuw-Buiner scholen zullen aan
deze bijeenkomst hun medewerking verlenen.
Na de herdenkingsbijeenkomst start er om 19.50 uur vanaf het Tussendiep een stille tocht naar het
monument aan de Kerklaan. Bij het monument wordt een krans gelegd door leerlingen van obs De
Poolster. Deze school heeft het monument geadopteerd. Voorts leggen leerlingen van de
basisscholen van Nieuw-Buinen bloemen bij het monument.
Het gemeentebestuur wordt vertegenwoordigd door burgemeester J. Seton en de raadsleden
mevrouw M. Pathuis en de heer H. Verschut. Namens het Bevrijdingscomité voormalige gemeente
Borger en de gemeente Borger-Odoorn leggen de heer B. van der Schoot en burgemeester J. Seton
gezamenlijk een krans.

Datum
5 mei
10 mei
15 mei
22 mei
24 mei
25 en 26 mei
5 juni
20 – 23 juni
7 juli 2017

Activiteit
Bevrijdingsdag
de kinderen zijn vrij
Opendag alleen voor nieuwe ouders en belangstellenden
Praktisch verkeersexamen voor groep 8
Schoolreis groepen 3 en 4
Kijkochtend vanaf 11.30 uur voor ouders en belangstellenden
Hemelvaartsvakantie de kinderen zijn deze dagen vrij!
2e pinksterdag
de kinderen zijn deze dag vrij!
Avond4daagse
Pleinfeest

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 18 mei.
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.

