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Speelgoed op het plein populair 
Vrijdag 3 september heeft de Ouderraad een 
speelgoedkist aangeboden aan school. De kist wordt 
vanaf maandag gebruikt op het grote plein door de 
groepen 4 t/m 8. De kist is gemaakt door Jarko Germs. 
Het speelgoed ziet er prachtig uit. Het is betaald met de 
opbrengst van de flessenactie en een gift van de 
Ouderraad. Alle gevers hartelijk bedankt! 
 
Het speelgoed is populair. Elke pauze wordt er veel 
gebruik van gemaakt. Alle kinderen zijn lekker bezig. 
Echt leuk om te zien.  
 

 
 

Corona op De Klister 

In de eerste schoolweken hadden we helaas al snel te 
maken met positieve corona-testresultaten en 
besmettingen in verschillende groepen op school. 
Gelukkig is de quarantaineperiode voor de meeste 
kinderen nu ten einde en gaat het met de kinderen die 
besmet zijn ook goed.  
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SocialSchools gaat SchouderCom vervangen  

Per 1 oktober nemen we SocialSchools in gebruik en zal de communicatie tussen school en ouders 
niet meer via Schoudercom verlopen. SocialSchools wordt binnen heel CKC Drenthe gebruikt als 
communicatietool tussen het kindcentrum en de ouders. De voorbereidingen zijn in volle gang;  
u krijgt in de week van 20 september een brief met uw inloggevens.    

 

Uk & Puk op de kinderopvang  

Sinds deze week werkt ons kinderdagverblijf met het 
vroeg- en voorschoolse educatieprogramma (VVE) Uk 
& Puk. Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is 
het speelkameraadje van de kinderen. De activiteiten 
stimuleren de spraak en taalvaardigheid en sociaal-
emotionele, motorische en zintuiglijke vaardigheden. 
Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Bij Uk & 
Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de 
belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij 
elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie 
leeftijdsgroepen. Het thema is de komende zes weken 
‘Welkom Puk’.   

 

Wat doen de kinderen in de plusklas?  
Iedere maandag gaat een groepje kinderen naar de plusklas waar ze, samen met kinderen van 
School59 en de Marke uit Gieten, les krijgen van juf Hanneke. De dag wordt begonnen met een 
krantenkring en vervolgens werken de kinderen aan een denkopdracht, zoals een raadsel of een 
escaperoom. Daarna gaan ze aan de slag met een thema. Momenteel zijn de kinderen bezig met een 
lessenserie over de Tweede Kamer, in het teken van Prinsjesdag. Ze leren daarbij zelf ook debatteren 
en er zijn al fracties opgericht.  Ook leren de kinderen Duits. De dag wordt afgesloten met het spel 
‘Levend Triviant’.   
 

Juf Marije is getrouwd 

Juf Marije is vrijdag 3 september 

getrouwd met haar man Reinder. Het 

bruidspaar kwam aan het begin van de 

middag in vol ornaat op school, liep 

onder een ereboog op het plein en werd 

toegezongen door alle leerlingen. Het lied 

was speciaal geschreven door juf Geke.  

Lieve juf Marije, heel veel geluk gewenst 

samen met Reinder.  
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Omgekeerde tien-minutengesprekken en informatieavonden   

Afgelopen week hebben we al veel ouders mogen begroeten bij de startgesprekken en ook 
volgende week zullen er nog gesprekken plaatsvinden. In de week van 20 september zijn er  
informatieavonden van de diverse groepen. De leerkrachten zullen u dan informeren over allerlei 
belangrijke zaken die dit schooljaar aan bod komen. Deze informatieavonden zullen op school 
plaatsvinden. Omdat we nog steeds met beperkende maatregelen te maken hebben, vragen we u 
om met één ouder te komen. Ook dient u zich aan te melden, zodat de leerkrachten bij veel 
aanmeldingen meerdere rondes kunnen houden. In het overzicht ziet u op welke avonden de 
informatieavonden plaatsvinden. Wilt u de informatieavond bijwonen, dan kunt u de leerkracht 
een bericht op SchouderCom sturen.   
  
Maandagavond 20 september   Groep 2/3, groep 3 en groep 6 
Dinsdagavond 21 september    Groep 4  
Donderdagavond 23 september    Groep 5, groep 7 en groep 8 
Maandagavond 27 september    Groep 1/2a  en groep 1/2b  
  
 

Schoolreisje groep 3, 4 en 5 
De leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 zijn donderdag 
op schoolreis geweest naar Duinen Zathe in Appelscha. 
De kinderen hebben enorm genoten van de busreis, de 
gezelligheid, de attracties, de patatjes en het prachtige 
weer. Wat fijn om eindelijk weer een uitstapje te 
kunnen beleven samen.  
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Schooljudo 
Maandag 20 september start de nationale sportweek. Tijdens deze 
week gaan we ook starten met schooljudo. De groepen die gymles 
krijgen van de combi-coach gaan drie weken aan de slag met judo. De 
lessen worden gegeven door de judotrainer van de plaatselijke 
judoclub. Voor judojasjes wordt gezorgd en wellicht is het handig om 
een lange sportbroek aan te doen in verband met schuurplekken.  

 
Godsdienstige vorming 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar lezen we 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. 
 

 
 
 

Activiteitenkalender t/m december 2021 
 

14 september 2021 Schoolreis groep 6, 7 en 8 naar Slagharen 
28 september 2021 Schoolreis groep 1 en 2 naar de Drentse Koe 
11 oktober 2021 Studiedag leerkrachten: kinderen vrij 
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 

 


