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40 jaar in het onderwijs
Afgelopen woensdag 20 november was juf Mieneke
40 jaar werkzaam in het onderwijs. Reden voor een
feestje! We hebben met de hele school een cadeau
aangeboden en een prachtig lied (geschreven door juf
Geke) in de aula gezongen.

Ziekmeldingen
Steeds vaker merken wij dat kinderen ziek worden
gemeld via SchouderCom. Hoewel SchouderCom een
heel fijn en snel communicatiemiddel is willen wij
ziekmeldingen graag ’s ochtends tussen 08:00 en
08:30 uur telefonisch ontvangen. Berichten via
SchouderCom bereiken onze inbox soms pas later of
komen bijvoorbeeld terecht bij de leerkracht die die
dag vrij is.
Trefbaltoernooi
U heeft het ongetwijfeld al gehoord of gelezen; maar
liefst 4 teams deden afgelopen woensdag mee aan de
finale van het trefbaltoernooi. Na een aantal
spannende wedstrijden zijn twee teams van de Klister
2e en 3e geworden op het toernooi. Een hele mooie
prestatie! OBS de Meander uit Borger ging er vandoor
met de 1e plaats.
Sinterklaasfeest
We hebben afgelopen maandag onze schoen mogen
zetten en dinsdag stonden ze gevuld, omringd door
allemaal rommel, in de klas. Wat zijn de kinderen
weer verwend! We hebben ook al twee brieven van
Sinterklaas ontvangen, waarin hij vooral schreef over
de keren dat hij veel lawaai uit onze school hoorde
komen!
Dit bleek achteraf te komen door het feest van Juf
Mieneke (40 jaar in het onderwijs), het timmeren
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tijdens het atelier in groep 4, de viering van Juf Ingrid
haar verjaardag en tijdens hun laatste bezoek
kwamen Sinterklaas en zijn Pieten erachter dat het
meeste lawaai kwam van de Klisterdisco. Wat zag dat
er gezellig uit! Sinterklaas schrijft zeker te weten dat
de Klister graag van zich laat horen!
En donderdag 5 december is het zover…. De Sint en
zijn Pieten komen ons op school bezoeken! We
verwachten de aankomst van Sinterklaas om 08.30 op
het plein.
Kerst
Op SchouderCom heeft u het al voorbij zien komen.
Op donderdagavond 19 december organiseren we
een kerstviering in de vorm van een herdertjestocht.
De herdertjestocht zal buiten plaatsvinden, let u er op
dat u warm gekleed bent en goede schoenen aan
heeft? Bij slecht weer vindt de tocht in school
plaats. U ontvang via SchouderCom nog een
persoonlijke uitnodiging met daarop het tijdstip. Lijkt
het u leuk om ons mee te helpen? Meld u dan aan op
SchouderCom!
Cultuur
Cultuureducatie vinden wij een belangrijk onderdeel
van ons lesprogramma. Vandaar dat wij op school veel
aandacht besteden aan activiteiten die verbeeldingskracht, creativiteit en bewustwording van kunst en
cultuur stimuleren. Regelmatig gebeurt dit ook in de
vorm van een cultureel uitstapje. Zo heeft groep 8
vorige week Kamp Westerbork bezocht, hebben de
groepen 5 en 6 zich verwonderd in het
Hunebedcentrum in Borger en is groep 7 naar het
gevangenismuseum in Veenhuizen geweest. Maar ook
voor de groepen 3 en 4 staat een leuk cultureel uitje
gepland. In mei gaan ze namelijk naar het keramisch
museum ‘Goedewaagen’.

Activiteitenkalender
5 december
Sinterklaasfeest groep 1 t/m 4 ’s
middags vrij
11 december
Kerstfair 16:30 – 19:30
19 december
Herdertjestocht
20 december
12:00 start kerstvakantie
14 februari
Studiedag kinderen zijn vrij
15 februari
Voorjaarsvakantie
deklister@ckcdrenthe.nl

