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Bijbelverhalen.
Zomerweek 1: 10 t/m 14 juli 2017
Demetrius de zilversmid, Handelingen 19:21-40
De schipbreuk, Handelingen 27:14-44 Paulus in
Rome, Handelingen 28:11-31
Zomerweek 2: 17 t/m 21 juli / 28 aug t/m 3
september 2017
De wet van koning Darius, Daniël 6:1-10
Daniël in de leeuwenkuil, Daniël 6:11-29

Vakantie 21 juli t/m 3 september

Vandaag dan de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
De zomervakantie staat voor de deur en naast afscheid
nemen van leerlingen en collega’s, is het ook goed om weer
even kort terug te kijken op het afgelopen schooljaar. Wat is
er het afgelopen schooljaar weer veel gebeurd. Er zijn weer
erg veel leuke activiteiten ondernomen op school- en
groepsniveau, vaak met hulp en steun van u, de ouders.
Zonder deze hulp en steun zijn veel activiteiten (bijna) niet
mogelijk.

Alle ouders die het afgelopen jaar ons geholpen
hebben, nogmaals erg veel dank!
We hopen ook het komend jaar zo nu en dan weer een beroep op u te kunnen doen.
Dan is er nu (misschien) ook een moment om even tot rust te komen. Om bijvoorbeeld deze drukke
periode af te sluiten. Druk, druk, druk, wie is het niet? Is het niet een van de meest gangbare
gespreksonderwerpen als we een bekende ontmoeten?

Het volgende gedicht van Chris Lindhout gaat daar ook over.
...Even stilstaan
Even dit en even dat
Even snel gauw op pad
Om even nog, voor ik het vergeet
Iets te regelen want ik weet
Dat als ik het nu niet vlot doe
Gaat het fout
Ik ben zo moe
Moe van dit en moe van dat
Moe van even naar de stad
Moe van: of ik iets vergeet
Moe van: of ik dat wel deed
Rennen, vliegen, jachten, jagen
Steeds maar verder
Alle dagen
Stilstaan,
Even niets meer moeten
Stilstaan
En jezelf ontmoeten
Waarheen ben ik nu op weg
Is het zinvol wat ik zeg,
Waar ik aan werk en wat ik doe,
Of word ik alleen maar moe?
Heer, leer mij het leven leven
Op de wijze door u gegeven.
Heer, zodat ik door kan gaan
Door af en toe eens stil te staan.
Ik wens iedereen de komende vakantie een moment toe, waarop hij of zij eens even stil kan staan.
Zodat hij/zij daarna dan weer lekker door kan gaan. Op maandag 4 september hopen we iedereen
gezond en uitgerust weer op school te begroeten.
Namens het gehele team wens ik iedereen hierbij een hele goede vakantie toe !
Gijs Westenberg
Afscheid
In deze periode nemen we ook weer afscheid. De leerlingen van groep 8 gaan de school verlaten en
richten de blikken op het voortgezet onderwijs. Voor allemaal is het een moment van slikken, als er
afscheid genomen wordt van de klasgenoten. Maar iedereen heeft ook die nieuwe uitdaging om op
een nieuwe school te starten en weer andere vrienden en vriendinnen te ontmoeten. Een nieuwe
kans om er weer iets van te maken, om verder te groeien. We wensen jullie allemaal daar heel veel
succes bij en denk er aan….. een goede start is het halve werk!!
De leerlingen van groep 8:
Eline, Anjali, Louis, Esmay, Sam, Niels, Christian, Aureen, Esther, Lisanne, Lynn, Remco, Felicity,
Kimberly, Herald, Amber, Romee, Chantal, Bas, Koen, Charissa, Fleur, Siem, Sem, Nick, Luc, Erryn,
Jill, Chelsey, Elise.
Allemaal heel veel succes op de nieuwe school!

Afscheid
We nemen volgende week tijdelijk afscheid van juf Sianne. Zoals
juf Sianne heeft aangegeven, gaat ze er een jaartje tussenuit.
Juf Sianne wensen we natuurlijk veel succes voor het komend
jaar!
Afscheid
We nemen volgende week ook afscheid van twee juffen, juf
Tessa en juf Marleen. We wensen de juffen Tessa en Marleen
veel succes op de andere/de nieuwe school ( juf Tessa op de
Borgh en juf Marleen in Zwolle).
Afscheid
We nemen volgende week ook afscheid van juf Henrike. Zij heeft ons in de tweede helft van het
schooljaar bijgestaan als onderwijs assistent. Juf Henrike werkt volgend schooljaar binnen CONOD
op School 59. We wensen ook haar veel succes.
Afscheid
We nemen ook afscheid van juf Rona. Juf Rona, heel erg bedankt voor je
inzet tijdens de vervanging gedurende het verlof van juf Tessa
Alle vrijwilligers
We willen als team alle vrijwilligers van het afgelopen jaar heel erg
bedanken! Zonder jullie hulp waren heel veel activiteiten niet zo leuk, mooi
of goed verlopen. Allemaal heel erg bedankt!
Vanuit de ACK
Vanuit de ACK kijken we terug op een zeer geslaagd pleinfeest. Zonder alle vrijwilligers had het
echter niet door kunnen gaan.
Wij willen iedereen, die heeft meegeholpen met het pleinfeest, dan ook heel erg bedanken!
De winnares van de mand is Elizabeth Kasse. Van harte gefeliciteerd!
Gerwout Meijer heeft wel 1.54 minuten gehangen aan de spijkerbroek en Christiaan Groenwold
heeft het verst gespuugd met de kauwgom. Goed gedaan heren!
We willen iedereen een hele fijne vakantie toewensen en tot volgend schooljaar!
Vacature MR
Geachte ouders,
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een enthousiaste ouder ( bij voorkeur
met kinderen in de onderbouw (groep 1-4) ) die zitting zou willen nemen in de MR.
De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te
maken hebben. De MR bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. Zij moeten bijvoorbeeld gezamenlijk
instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook
instemmingsrecht over de besteding van de (vrijwillige) ouderbijdrage.
Lijkt het je leuk om hierover mee te denken en te beslissen of heb je nog vragen? Maak dan je
interesse kenbaar door een mail te sturen naar mr-cbsdeklister@conod.nl
Reactie graag uiterlijk 14 juli aanstaande

Doe je ook mee?! Sport- en speldagen Nieuw-Buinen
Ook deze zomervakantie worden er weer sport- en speldagen georganiseerd in Nieuw-Buinen. Dit
jaar zal dit zijn op maandagmiddag 31 juli, dinsdagmiddag 1 en woensdagmiddag 2 augustus van
13.00-18.00 uur. In samenwerking met onder andere VV Nieuw-Buinen, zwembad de Buiner Streng
en het dorpshuis hebben we weer een leuk en afwisselend programma weten te maken.
Dit jaar is er voor gekozen om van te voren in te schrijven, dit in verband met een beperkt aantal
plekken. De kosten zijn €7.50 per kind voor 3 middagen, inclusief een warme maaltijd. Deze kosten
moeten bij de inschrijving betaald worden.
Zit je in groep 3 t/m 8 en lijkt het je leuk om mee te doen?, meld je dan zo snel mogelijk aan bij
sociaal team het Veenland(MFA Noorderbreedte gebouw) Wij hopen jou te zien bij de sport en
speldagen in Nieuw-Buinen.
Wil je graag meer weten?, neem dan contact op met meester Stefan:
s.kiestra@borger-odoorn.nl of 06-11783275

Gevonden voorwerpen

Deze week stallen we weer alle gevonden voorwerpen voor u
uit in de zaal. Heeft uw kind(eren) het afgelopen jaar een
jas, tas, drinkbeker, sjaal, trui, handschoenen, sokken,
broodtrommel, muts, slof of horloge verloren, dan is dit uw
kans om te kijken of het er ook bij ligt. Na deze week
worden de spullen die nog ‘over’ zijn, weggebracht naar het
goede doel.

Daar zijn ze mooi klaar mee…

Siem Kroezen, Esmay ten Holt en
Charlène van Wattum
…drie

leerlingen van CBS de Klister. Met ’t diploma Computertypen/Word/PowerPoint. Wat zullen ze
er nog een plezier aan beleven.
Laat nu maar komen die verslagen, werkstukken en presentaties. Alle reden dus om trots te zijn met dit
resultaat: 100% geslaagd; gem. 114 aanslagen per minuut.
Dat is De Opleidings Centrale, niet minder! Het is maar waar je voor kiest. Ook meedoen? De nieuwe
cursus start weer in oktober 2017.
Voor meer informatie en inschrijven surf naar www.deopleidingscentrale.nl of neem contact op met De
Opleidings Centrale, Emmen tel. 0591-658410.

Datum
20 juli
4 sept.

Activiteit
15.30 uur start zomervakantie
1e schooldag schooljaar 2017-2018

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 6 september.
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.

