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Beste wensen
Langs deze weg willen wij u een gelukkig 2020 wensen. We hopen op een fijn, succesvol en mooi jaar!
Welkom
Nieuw bij ons op school zijn meester Bart van Campen en Tineke de Jager. Meester Bart geeft op dinsdag les aan
groep 8 en op vrijdag verzorgt hij de plusklas. Juf Tineke is deze week gestart als adjunct-directeur. Verderop in de
nieuwsbrief stelt Juf Tineke zich aan u voor. We wensen beide een fijne tijd op Kindcentrum de Klister.
Cito leerlingvolgsysteem
In de maand januari worden de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem afgenomen in groep 3 t/m 8. De
uitkomsten van deze toetsen bekijken we om de langdurige ontwikkeling van de leerlingen te volgen. We
informeren u hierover bij de tienminutengesprekken in februari.
Landelijke stakingsdagen
De vakbonden hebben een nieuwe staking aangekondigd op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. We laten u
komende week weten of onze school meedoet aan de staking.
Controle Hoofdluis
De vakantie is al weer een tijdje voorbij. We willen graag weer beginnen met de controle. Op vrijdag 17 januari
vindt er weer een controle plaats. Ook nu proberen we de hele school te controleren. Het zou fijn zijn als de
kinderen die dag met een simpele staart of los haar naar school komen. Ook het liefst zonder gel of haarlak.
(Zie ook het SchouderCom bericht van 9 januari).
Voorstellen
Middels deze nieuwsbrief wil ik mij graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Tineke de
Jager en ik ben deze week gestart als adjunct-directeur op de Klister. Naast mijn functie op de
Klister, werk ik ook nog drie dagen als directeur op School 59.
Ik zal in ieder geval tot aan de zomervakantie de adjunct functie vervullen. Ik ben iedere week
twee dagen aanwezig. Dit zullen wisselende dagen zijn. We proberen het zo te plannen dat er
iedere dag in ieder geval 1 directielid aanwezig is. Op de dagen dat ik aanwezig ben, kunt u
mij vinden in het kamertje tegenover de personeelskamer. Mocht u vragen hebben of even
willen kennismaken, bent u van harte welkom om eens binnen te lopen.
Activiteitenkalender
Geen gym i.v.m. bezetting
24 januari
Splitting
14 februari
Studiedag, de kinderen zijn vrij
15 –23 februari Voorjaarsvakantie
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