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Vanaf vandaag SocialSchools 
Vanaf vandaag communiceren we met u via SocialSchools. 
Veel ouders hebben inmiddels een actief account, maar 
nog niet iedereen. Heeft u uw account nog niet geacti-
veerd, doet u dit dan zo snel mogelijk. Zo krijgt u alle 
belangrijke informatie goed mee. Lukt het niet om een 
account te activeren of heeft u geen koppelcode (meer), 
dan kunt u contact opnemen met Hetty Sibbald 
(deklister@ckcdrenthe.nl).   

 

Fijne schoolreisjes 
Net als de groepen 3, 4 en 5 enkele weken eerder 
hadden ook de groepen 6, 7 en 8 en de kleuters prachtig 
weer tijdens hun schoolreisje. De bovenbouw ging naar 
Slagharen en de kleuters naar de Drentse Koe in 
Ruinerwold. De kinderen hebben genoten van de 
busreis, de vele spannende of ontspannende attracties, 
het eten en vooral de gezelligheid samen.  
 

 
 

Studiedag op 11 oktober  

Op maandag 11 oktober heeft het team een studiedag. 
Deze dag wordt gestart met de teamscholing PCM: 
Process Communication Model. Deze scholing geeft  
inzicht in de achtergrond van eigen gedrag, dat van 
collega’s en kinderen en geeft positieve invloed op 
communicatiepatronen binnen groepen en teams.  
De kinderen zijn deze dag vrij. 

  Nieuwsbrief    1 oktober 2021    nr. 4 
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Leerlingparlement  
De Klister krijgt een leerlingparlement, De kinderen 
uit groep 5 t/m 8 kunnen naar een plekje in het 
leerlingparlement solliciteren. Hiervoor schrijven ze 
een brief aan juf Hetty. In de brief moeten ze 
duidelijk maken waarom zij in het leerlingparlement 
horen. Uit iedere groep zullen twee kinderen in het 
leerling-parlement komen. In de volgende 
nieuwsbrief delen we met u welke kinderen dit zijn 
geworden!   
 

 
 
 
 
 
 
 

Godsdienstige vorming 
We lezen nog steeds de verhalen over Jakob uit het 
bijbelboek Genesis. Jakob krijgt het voor elkaar om in 
plaats van zijn oudere broer de zegen van hun vader 
te krijgen. Later moet hij vluchten. Hij trouwt met 
een vrouw waar hij niet van houdt en daarna ook nog 
met een vrouw waar hij wel van houdt, en met een 
slim plan krijgt hij een grote kudde bij elkaar. Zo 
ontvouwt zich een verhaal van iemand die 
voortdurend plannen maakt, soms ook heel impulsief 
handelt, en vervolgens ontdekt dat het toch anders 
loopt dat hij gedacht had. Daarbij ontdekt hij ook dat 
zijn leven niet alleen afhangt van zijn eigen keuzes en 
beslissingen: er is een God die met hem meegaat, 
wat er ook gebeurt. Jakob eert die God en soms 
worstelt hij ook met hem. 
 

 

 

Combicoach meester Stefan  

Zoals u wellicht weet, krijgen de groepen  

3 t/m 8 een keer in de week gymles van 

meester Stefan. Meester Stefan is een 

combicoach. In de gemeente Borger-Odoorn 

zijn zes combicoaches actief. Zij stimuleren 

sport en beweging onder scholieren in de 

buurt en op school. Naast gymlessen geven 

doet meester Stefan nog veel meer. In de 

komende nieuwsbrieven informeren we u 

over beweeg- en leefstijlinterventies waar 

meester Stefan zich voor inzet. In deze 

nieuwsbrief: Kleuterpret!  

  

Kleuterpret is een lespakket bewegings-

onderwijs voor de groepsleerkrachten van 

groep 1 en 2. Deze gymlessen zijn kant-en-

klaar en komen overeen met de 

beweegdoelen -en thema’s voor kleuters.  

De kwaliteit van de kleutergymlessen wordt 

hierdoor gewaarborgd. Doormiddel van een 

volgtool kunnen de groepsleerkrachten de 

motorische ontwikkeling van alle kleuters 

goed in beeld brengen. Kinderen die hierin 

opvallen kunnen door meester Stefan in 

groep 3 worden uitgenodigd voor het 

project BeweegPret.  
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Bericht van de kinderopvang  

Sandra Kiewiet, een van onze vaste pedagogisch 
medewerkers, is helaas al een tijdje afwezig.  
Sandra heeft een hernia en zal hier eind oktober 
aan geopereerd worden. We wensen Sandra veel 
sterkte!  
 
 

Nieuwe samenstelling MR  
Wij heten Petra Kamphuis welkom in de Medezeggenschapsraad. Zij vervangt de huidige voorzitter 
Nienke Klok. Ook Johan Sanders stopt met de MR. We danken Nienke en Johan voor hun inzet de 
afgelopen jaren.  
  
De nieuwe samenstelling van de MR wordt:  
Namens de ouders:    Namens het personeel:  
Petra Kamphuis (voorzitter)   Eppie Elderhuis      
Heleen van der Klok    Jennifer Eberhard (notulist) 
 
 

Activiteitenkalender t/m december 2021 
 

4 oktober 2021 Informatieavond groep 7 
5 oktober 2021 Boekpresentatie door oud-leerling Fleur Koeman voor groep 7 en 8 
6 oktober 2021 Start Kinderboekenweek 
11 oktober 2021 Studiedag leerkrachten: kinderen vrij 
16 tot 24 okt 2021 Herfstvakantie  
4 november 2021 Nationaal Schoolontbijt 
3 december 2021 Sinterklaas: groep 1 t/m 4 om 11.45 uur vrij 
24 december 2021 Kerstvakantie: kinderen de hele vrijdag al vrij 
 
 

 

 


