Nieuwsbrief

meteen in te gaan vullen. De sollicitatieprocedure
voor de functie van leerkracht groep 8 en de
plusgroep heeft nog geen oplossing gebracht. We zijn
hier nog druk mee bezig. U wordt daarover zo spoedig
mogelijk geïnformeerd.
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Welkom
Gedurende het schooljaar komen er steeds nieuwe
kinderen bij ons op school. Dat vinden we heel erg
fijn. Zo net voor de kerstvakantie heten we Rins van
harte welkom in groep 1. We wensen je een fijne tijd
op De Klister!

Afscheid nemen…
Helaas nemen we deze week afscheid van Juf Daphne
Miedema. Juf Daphne wordt directeur op een school
in Hoogezand. Natuurlijk is dat jammer voor ons, maar
we zijn wel heel blij voor juf Daphne en wensen haar
daar veel succes! We zijn blij met alles wat juf Daphne
voor onze school heeft betekend. Haar inzet en
expertise voor de groep, voor de plusgroep en voor de
school tijdens de uitvoering van haar directietaken. En
natuurlijk de fijne samenwerking binnen het team en
de directie als collega en directielid. Dit hebben we
altijd heel erg op prijs gesteld.
Namens iedereen heel veel dank
daarvoor!! Nogmaals veel succes
met je nieuwe uitdaging als
directrice op de Regenboog te Hoogezand!
Op dit moment wordt er druk overleg gepleegd hoe
we de (door het vertrek van juf Daphne) opengevallen
functie weer kunnen invullen. Gelet op het aantal
sollicitanten is er vanuit het bestuurscentrum
geadviseerd om tot de zomervakantie een tijdelijke/
waarnemende invulling te kiezen voor de adjunct
functie. De sollicitatiecommissie heeft over dit besluit
een positief advies uitgebracht en we zijn blij u te
kunnen melden dat collega Tineke de Jager de functie
van adjunct-directeur in ieder geval tot de
zomervakantie gaat invullen. Tineke de Jager is op dit
moment directeur op school ’59. Op deze manier
vervult zij straks op beide scholen een directietaak.
Daarnaast is er natuurlijk een directe noodzaak om de
opengevallen positie van leerkracht voor groep 8
naast juf Betty en de begeleiding van de plusgroep
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Bedankt
Beste ouders en kinderen van de Klister,
Na 8,5 jaar is het voor mij tijd geworden om afscheid
te nemen van de Klister. Een school waar ik altijd met
heel veel plezier heb gewerkt, eerst als
groepsleerkracht en de laatste tijd gecombineerd met
het begeleiden van plusleerlingen en directietaken.
Via deze weg wil ik alle ouders bedanken voor de fijne
samenwerking en het gestelde vertrouwen, zonder dit
is lesgeven aan jullie prachtige kinderen onmogelijk.
Ook collega’s wil ik bedanken voor hun collegialiteit
en enthousiasme, dat heeft de
samenwerking altijd erg
plezierig gemaakt.
Het ga jullie goed en wie weet
tot ziens! Daphne Miedema

Visietraject
Dinsdag 10 december hebben wij onze laatste
bijeenkomst voor het visietraject gehad. De afgelopen
weken hebben we samen nagedacht over de
toekomst van ons onderwijs. Welke waarden vinden
wij belangrijk, wat willen we uitstralen en wat willen
we kinderen leren hier op school? Dit zijn
voorbeelden van vragen waar wij met elkaar, en met u
(tijdens de ouderavond), over hebben nagedacht. In
de laatste bijeenkomst hebben we met name
besproken hoe dit dan terug te zien is in onze
dagelijkse praktijk. Wat hopen we dat kinderen,
ouders, en andere leerkrachten zien en voelen als ze
onze school binnen lopen? Aan het begin van volgend
jaar kunt u van ons een korte samenvatting
verwachten van de antwoorden op al deze vragen.
Maar nog belangrijker; hopelijk zal u ervaren dat
waarden als veiligheid, bekwaamheid en bezieling
heel belangrijk zijn op de Klister.
ParnasSys
Naast ons communicatiemiddel SchouderCom
gebruiken wij ook het ouderportaal ParnasSys. In deze
digitale omgeving kunt u onder andere de
verslaglegging van 10-minuten gesprekken vinden,
maar ook de cijfers op methode- en CITO-toetsen. Bij
de aanmelding van uw kind heeft u hier
inloggegevens
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voor ontvangen. We merken echter dat een aantal
ouders deze inloggegevens niet (meer) heeft. Mocht u
nieuwe inloggegevens willen, geef dan via
SchouderCom uw e-mailadres door juf Mendel (groep
1/2A). U ontvangt dan op dat e-mailadres een mail
voor het aanmaken van een nieuw account.

Kerst
Om even bij stilt te staan: in onderstaand lied (tekst
Erik Idema) wordt het kerstverhaal verbonden met
het verhaal van de schepping uit genesis 1. Het thema
licht staat daarin centraal. Steeds opnieuw brengt God
licht in een donkere wereld!
Stille nacht, heilige nacht.
Hoor, een stem fluistert zacht.
Het begint met een hemelse groet:
‘Er zij licht’ en de aarde wordt goed.
Woord van God als begin.
Woord van God als begin.
Stille nacht, heilige nacht
Heeft op nieuw hoop gebracht:
Het wordt licht door een kind in de stal
Dat de wereld verwonderen zal.
Levend woord in de nacht.
Levend woord in de nacht.
Stille nacht, heilige nacht.
Zing een lied, onverwacht.
Breng in donkere nacht een bericht:
Ook voor jou is er leven en licht.
Licht als in het begin.
Licht als in het begin.

Namens het team: hele fijne
kerstdagen! We hopen de kinderen
op 6 januari weer op school te zien!

Activiteitenkalender
19 december
Herdertjestocht
20 december
12:00 start kerstvakantie
14 februari
Studiedag kinderen zijn vrij
15 –23 februari Voorjaarsvakantie
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