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Bijbelverhalen.
Week 22: 30 mei t/m 3 juni 2016
Mordechai zegt dat Ester iets moet doen, Ester 4
Ester gaat naar de koning, Ester 5:1-8
Haman laat een paal neerzetten, Ester 5:9-14

Week 23: 6 t/m 10 juni 2016
Mordechai wordt geëerd, Ester 6:1-18
Haman wordt ontmaskerd, Ester 7:1-10
Koninklijke brieven, Ester 8

Week 24: 13 t/m 17 juni 2016
Roeping van Jona, Jona 1
Jona in de grote vis, Jona 2
Psalm 139

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

Hier volgt een kort verslag van de vergadering van 15 februari en 18 april 2016 van Medezeggenschap van
CBS De klister.
 De aangekondigde I-pads zijn aangekomen, daar zijn we blij mee.
 Het huishoudelijk reglement van de MR is vernieuwd.
 Het Personeelsgedeelte van de medezeggenschap heeft na overleg met het personeel ingestemd
met het overlegmodel.
 We hebben gesproken over mobiele telefoons. Vanuit CONOD zal er een bovenschools beleidsstuk
worden geschreven, dat voor alle scholen gaat gelden.
 Vanuit CONOD zijn de leerlingen prognoses voor de komende jaren toegezonden: CONOD vangt
eventuele krimp op door te werken met Pay-Roll aanstellingen.
 Ouderbijdrage: Brief mee aan de ouders?
 Twee nieuwe leden: Janet van der Weide en Linda Schepers
 Volgende MR vergadering 20 juni
Mocht U meer willen weten over de gang van zaken bij de MR: De goedgekeurde notulen liggen ter inzage bij
Gijs Westenberg.
Vriendelijke Groeten namens de MR: Jennifer Eberhard

Van de ACK
Het grote pleinfeest van de Klister vindt dit jaar plaats op vrijdag 1 juli 2016 van 17:00 tot 20:00
uur. Zet deze datum maar alvast in uw agenda.
Om dit feest tot een succes te maken, hebben we minstens 75 vrijwilligers nodig. Mocht je ons mee
willen helpen – dat kan ook voor 1 uur – meld je dan aan via de mail: acdeklister@gmail.com , via
Schoudercom of benader gewoon 1 van de Ack-leden. Doen!!
Met vriendelijke groet, Anno, Heleen, Valentina, Nienke, Yvet, Romulus, Menno, Bert-Jan, Miranda
en Henriette

Datum
31 mei t/m 3 juni
15 tm/m 17 juni
20 juni
23 juni
24 en 27 juni
1 juli
4 en 5 juli
7 juli
11 juli
13 juli
15 juli

Activiteit
Avond4daagse
Kamp groep 8
Schoolreis groep 3 en 4
Schoolreis groep 5 t/m 7
Studiedagen, de kinderen zijn deze dagen vrij!
Pleinfeest
10 minutengesprekken
Rapport
Juffendag
Afscheidsavond groep 8
12.00 uur start zomervakantie!
(t/m 28 augustus;
29 augustus = 1e schooldag 2016-2017)

OPROEP!!!
Van maandag 25 juli t/m 27 juli 2016 houden we sport & spelmiddagen vanaf 12.00 uur (voor de
vrijwilligers) bij het MFA-gebouw te Nieuw Buinen.
Hiervoor zijn wij op zoek naar VRIJWILLIGERS die ons deze middagen willen helpen.
U kunt zich voor een of meer van deze dagen aanmelden bij het kantoor van het Sociaal Team in
MFA de Noorderbreedte.
De middagen worden gehouden voor kinderen van de basisschool en worden onderverdeeld in twee
groepen. Namelijk groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8.
Locatie:
Start:
Duur:
Kosten:

Rondom het Dorpshuis MFA te Nieuw Buinen
Kinderen om 13.00 uur
Van 13.00 uur tot 17.00 uur sport & spel, daarna gezamenlijk eten van 17.00 uur tot
18.00 uur.
€ 3,00 per dag, inclusief eten of € 5,00 per 3 dagdelen, inclusief eten.
voor alle dagdelen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 15 juni 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.

