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Staking 30 en 31-1-2020 (Herinnering)
Op 30 en 31 januari a.s. zullen de volgende groepen vanwege staking van leerkrachten niet naar school kunnen:
Groep 1/2 c (Bubbels), groep3/4, groep 4, groep 7 en groep 8
Dat betekent dat de kinderen van de groepen 1/ 2a , 1/ 2b, 3 , 5, 5/6 en groep 6/7 die dagen WEL naar school
komen en les krijgen.
Schoolfotograaf
Op 13 februari komt de schoolfotograaf een bezoekje brengen aan de Klister. Voor u als ouders wel fijn om te
weten, zodat u ’s morgens rekening kunt houden met de kleding, het haar, enz.
Veiligheid landbouwvoertuigen
Als onderdeel van het vak Verkeer waren studenten van het Terra
College uit Emmen vrijdag 17 januari op De Klister met diverse grote
landbouwvoertuigen. Ze wilden de leerlingen van de groepen 7 en 8
wijzen op het gevaar op de weg. Waar moet je op letten als er een
trekker met aanhanger in de buurt is? De leerlingen vonden het heel
interessant. Sommigen noemden het dashboard van de trekker een
cockpit, zo modern en uitgebreid.
Ook een groep kleuters kwam even kijken. Zo, wat zijn die trekkers
groot!
Nieuwe bestuurder CKC Drenthe

Vanuit het bestuur van CKC Drenthe komt het volgende bericht:
Na het terugtreden van mw. J.J. (Jacqueline) Mulder als lid van het College van Bestuur van CKC Drenthe, zijn wij
heel blij u te kunnen vertellen dat wij een opvolger hebben kunnen benoemen. De Raad van Toezicht heeft mw.
drs. B.K.P. (Bianca) Poede-Steenbeek benoemd als lid van het College van Bestuur van CKC Drenthe. Bianca Poede
is per 1 januari 2020 met haar werkzaamheden gestart.
Activiteitenkalender
30 en 31 januari Onderwijsstaking (zie eerder
bericht)
13 februari
Schoolfotograaf
14 februari
Studiedag (kinderen zijn vrij)
15 –23 februari Voorjaarsvakantie
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