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We zijn weer begonnen 

Ook via deze weg wensen we u en jullie het beste voor 2022! We hopen dat 
2022 een jaar wordt met meer rust en structuur dan het voorgaande jaar. 
We hopen op een jaar zonder schoolsluitingen. We kijken samen uit naar 
een jaar waarin we met elkaar mooie nieuwe herinneringen zullen maken, 
waarin we nieuwe dingen mogen leren en veel plezier zullen beleven met 
elkaar.  Wat fijn dat ons kindcentrum, binnen de beperkingen, vanaf 
maandag weer volledig open is. De leerkrachten waren allemaal blij de 
kinderen weer te zien. We zijn in alle groepen in een positieve sfeer gestart. 
 

De Klister op tv 
De Klister haalde maandg het NOS Journaal: 25% van de basisscholen in Nederland heeft geen goed 
ventilatiesysteem. Ventilatie is belangrijk om voldoende zuurstof te krijgen om goed te kunnen 
functioneren. Bovendien is het belangrijk bij het bestrijden van corona. Op veel scholen wordt daarom 
extra geventileerd op de ouderwetse manier: alle ramen open zetten. Meester Ipe demonstreerde dat. 
Wij zouden het liefst een moderner systeem krijgen. Hier wordt aan gewerkt! Directeur Hetty Sibbald 
was maandag  even na half acht al live te horen op Radio 1 en ’s avonds in het journaal van 18.00 en 
20.00 uur. Leuk om te zien hoe goed groep 7 meewerkte aan de opnames. Goed gedaan! 
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Pluim leerlingparlement   
Thijmen en Jante hebben een prachtige pluim geknutseld! Tijdens 
de vergaderingen van het leerlingparlement bedenken we samen 
wie, in ons kindcentrum, de pluim verdient. Diegene krijgt de pluim 
overhandigd en mag deze bewaren tot de volgende vergadering.   
 
 

Welkom   
Bij de kleuters mogen we weer een aantal nieuwe kinderen 
verwelkomen. Voor de kerstvakantie zijn Brent en Ellen gestart bij 
de Stampers. Deze week begonnen Silas en Raffan bij de Spetters.  
We wensen jullie een hele fijne tijd toe!   
 
 

Aanmeldingen nieuwe kleuters   
Schooljaar 2022/2023 lijkt nog ver weg, maar achter de schermen beginnen we binnenkort met de 
eerste voorbereidingen voor de verdeling van de groepen. Daarvoor is het handig om te weten met 
hoeveel kinderen we na de zomer gaan starten. Mocht u zelf een kind hebben dat in de komende 
maanden 4 jaar wordt of kent u nog iemand die op zoek is naar een school, dan horen we dat graag! 
Een aanmeldformulier kunt u ophalen bij Hetty Sibbald of aan de kleuterjuffen vragen. En natuurlijk 
laten we mensen die geïnteresseerd zijn graag vrijblijvend ons kindcentrum zien. 
 
 

Babynieuws  
In het gezin van Manuel en Lieve is een broertje geboren! Hij heet Kas. Van harte gefeliciteerd!  
 
 

Nieuw thema kinderopvang  
Zowel op de 0-4 groep als bij de peuteropvang is gestart met een nieuw thema van Uk & Puk;  

Wat heb jij aan vandaag? Rondom dit thema worden de komende periode verschillende  

activiteiten aangeboden.  
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Muziekinstrumenten op het plein 
Op het plein zijn deze week  buiteninstrumenten geplaatst. Muziek is emotie, prikkelt de zintuigen 
en verbindt mensen met elkaar. Dat merk je meteen: kinderen gaan uit zichzelf naar de 
instrumenten en maken er dankbaar gebruik van. Het klinkt prachtig. De kinderen kunnen spelen 
op drie instrumenten: bongo's, een metallofoon en klankbuizen. Ze zijn gestemd volgens de 
pentatonische toonladder, dus welke tonen de kinderen ook aanslaan, alles klinkt gewoon goed. 
We zijn er blij mee!  
 
Hieronder ziet u enkele foto's van enthousiaste kinderen op de eerste dag dat de instrumenten 
gebruikt konden worden. 
 

  

    
 
 

Studiedag 17 februari – kinderen vrij 
Op donderdag 17 februari heeft het onderwijsteam een studiedag. De kinderen zijn dan vrij.  
U vraagt zich wellicht af waarom we deze studiedag niet op vrijdag 18 februari gepland hebben, 
aangezien het daarna voorjaarsvakantie is. We hebben geprobeerd dit zo te plannen, maar we zijn 
voor onze teamscholing Process Communication Model afhankelijk van de trainer en hij kon helaas 
niet op vrijdag de 18e. 
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Nieuw speeltoestel op het kleuterplein  
Een tijdje geleden konden werknemers van CKC Drenthe ideeën aandragen voor het ‘ideeënbudget’ 
dat beschikbaar werd gesteld. Voorwaarde was dat het bij zou dragen aan het vergroten van het 
werkplezier en dat het innovatie en creativiteit zou stimuleren. Juf Jennifer heeft toen een idee 
aangedragen, namelijk een nieuwe terreinwagen op het kleuterplein. Hier hebben we vervolgens een 
mooi bedrag voor gekregen en de nieuwe wagen is in aantocht! Het toestel zal op de plek van de  
oude houten trein komen. Hierbij alvast een voorproefje:   

 

Godsdienstige vorming 
In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit het evangelie van Marcus. Het is het oudste van 
de vier evangeliën. Marcus vertelt over Johannes de Doper, die mensen doopt in de woestijn en 
vertelt dat er na hem iemand komt die groter zal zijn dan hij. In de hoofdstukken daarna horen we 
hoe Jezus langs het meer van Galilea trekt en vandaar verder gaat door het land. Steeds meer 
mensen horen over hem en sluiten zich bij hem aan. Allemaal krijgen ze van dichtbij te zien wat het 
betekent dat God naar mensen omziet. 
 
Het thema van deze periode is ‘vijfduizend volgers’. In onze tijd zijn veel mensen te volgen op sociale 
media. Sommigen hebben duizenden of zelfs miljoenen volgers. In Jezus’ tijd bestonden deze sociale 
media nog niet. Toch waren er in korte tijd heel veel mensen die zich bij hem aansloten. Zij ontdekten 
wat het betekent als je Jezus volgt. Het gaat Jezus niet om het aantal ‘likes’, hij is niet op zoek naar 
volgers om te laten zien hoe geweldig hij is. Jezus wil dat mensen hem volgen zodat ze meegaan op 
de weg naar geluk. Dat liet hij bijvoorbeeld zien op de dag dat hij vijfduizend mensen te eten gaf met 
vijf broden en twee vissen. Jezus volgen betekent dat je ontdekt hoe God voor mensen zorgt. Deze 
vijfduizend volgers waren eigenlijk nog maar het begin. 
 

 
Activiteitenkalender t/m maart 2022 
24 jan – 11 feb Cito-toetsen groep 3 t/m 8  
17 februari 2022 Studiedag – de kinderen zijn de hele vrijdag vrij 
21 feb – 25 feb Voorjaarsvakantie 
21 maart   Studiemiddag – de kinderen zijn om 11.45 uur vrij 
 


