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De Klister krijgt eigen schoolbibliotheek  
Afgelopen weken hebben we onderzocht of het mogelijk is om op school een schoolbibliotheek op 
te zetten. We zijn blij te kunnen melden dat we volgend schooljaar gaan starten met onze eigen 
bibliotheek in school, vol boeken die kinderen van nu leuk vinden om te lezen. Hier zijn we erg blij 
mee, want we zijn ervan overtuigd dat de beschikking over verschillende, kwalitatief goede boeken 
ons leesonderwijs een impuls kan geven. De bedoeling is om een heel klaslokaal in te richten als 
bibliotheek, met veel boeken en fijne plekken om te lezen. We hopen dat u begin volgend 
schooljaar de bibliotheek kunt bewonderen. 

 

 

Schoolreisjes  
De schoolreisjes gaan door dit jaar! Alleen worden ze over de 

zomervakantie heen getild. Naar alle waarschijnlijkheid zijn er na  

de zomervakantie geen of veel minder strenge coronamaatregelen, 

waardoor er meer mogelijk is. In september gaan alle groepen 

daarom op schoolreis. Een mooie start van het nieuwe schooljaar 

en goed voor de groepsvorming.  

 

Ouderraad verrast kinderen vandaag met een ijsje 
Het was best warm op school deze week. Twee leden van de Ouderraad kwamen vanmiddag 
onverwacht langs met ijsjes. Wat een leuke verrassing. De ijsjes vielen zowel bij de kinderen als bij de 
leerkrachten goed in de smaak. 
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Sport- en spelochtend 
Vrijdag 25 juni is er een leuke sport- en spelochtend voor alle leerlingen 

van de groepen 3 t/m 8. De kinderen gaan allerlei leuke activiteiten 

doen rond de school, waaronder lasergamen. De groepen van juf Betty 

en meester Ipe zijn ’s morgens niet op school, maar gaan op de fiets 

naar het zwembad voor activiteiten daar. Zij moeten dus niet vergeten 

om op de fiets te komen en zwemkleding mee te nemen. De activiteiten 

op school en in het zwembad worden georganiseerd door de 

combicoaches van de gemeente, waaronder onze meester Stefan.  

 
Geslaagde studiedag 
Afgelopen woensdag heeft het team een effectieve 

studiedag gehad met elkaar. We hebben de speerpunten 

voor volgend jaar besproken, een plan gemaakt hoe we de 

extra gelden vanuit de overheid effectief in kunnen zetten 

en ons gebogen over de groepsindeling voor volgend 

schooljaar. De puntjes moeten nog op de i gezet worden en 

dan krijgt uw kind deze groepsindeling maandag van ons op 

papier mee naar huis.  

 

 

Nieuwe leerkracht plusklas 
Een aantal leerlingen van onze school zit in de plusklas. Zij hebben een nieuwe juf gekregen: 

Hanneke Horinga. Ze stel zich hier aan u voor.  

 

“Ik ben getrouwd en moeder van drie kinderen. Samen met mijn man en 
twee zoons woon ik in Assen, onze dochter is al uit huis om te studeren. 
Ik geef les in groep 5/6 op Het Krijt en draai daar sinds enkele jaren ook 
de plusklas. Vorig jaar ben ik afgestudeerd als hoogbegaafheidsspecialist 
en het leek me daarna leuk om in meer plusklassen les te gaan geven. 
  
Sinds kort geef ik les aan de bovenschoolse plusklas van jullie school. 
Vanwege de corona-maatregelen rouleer ik op dit moment rouleer tussen 
de scholen en kom ik maar één keer in de drie weken op De Klister. 
Daarnaast heb ik wel elke week een digitaal moment met de 
plusleerlingen van de drie scholen samen. We hopen dat de plusklas na 
de zomervakantie weer samen met School59 en De Marke opgestart kan 
worden. 
  
Momenteel werken we aan een geschiedenisopdracht. De kinderen moesten over meerdere 
personen informatie verzamelen. Daarvan moesten ze één persoon kiezen. Over die persoon 
schrijven ze een verhaal, waarin zij zelf een hoofdrol hebben. Het is leuk om te zien hoe enthousiast 
de kinderen kunnen worden over een persoon uit de geschiedenis waarvan ze niet eerder gehoord 
hadden of nog niet veel wisten en hoe ze dan heel enthousiast zelf op zoek gaan naar meer 
informatie over deze persoon.” 
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Kennismaken in de nieuwe klas 
Donderdag 8 juli zwaaien we om kwart voor 12 groep 8 uit. Na de middagpauze gaan de kinderen 
uit de andere groepen kennismaken met hun nieuwe meester of juf en eventueel nieuwe 
klasgenoten in hun nieuwe lokaal. Even een momentje samen, zodat de kinderen een ontspannen 
zomervakantie hebben en niet zenuwachtig zijn over de start van het nieuwe schooljaar in de 
nieuwe groep.  
 

 

 

 
 Flessenactie bijna afgelopen 
Afgelopen jaar is de Ouderraad een flessenactie begonnen om met de opbrengst speelgoed voor 
op het plein aan te kunnen schaffen. Deze actie eindigt op 1 juli. U kunt dus nog tot 1 juli uw lege 
flessen op school laten inleveren door uw kind. De tussenstand van de opbrengst is 330 euro.  
Na 1 juli wordt de eindstand bekend gemaakt.  
 

    

Rekenen is niet alleen maar in de boeken zitten.  

Leerlingen van juf Geke ondervinden aan den lijve hoe groot 

een meter is. En hoe breed is dan het lokaal?  

 

 

 

 

 

De bovenbouw heeft deze week buiten een ontdekpad 

gedaan over bomen en planten.  

 
 

 

 

 

 

De Ouderraad 
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Activiteitenkalender 
21 juni  
21, 22 en 23 juni 
24 juni 
25 juni 
1 juli 
7 juli  
8 juli 
9 juli 

Groepsindeling bekend 
Groep 8 op kamp 
Groep 8 vrij 
Sport- en spelochtend groep 3 t/m 8 
Rapport mee 
Afscheidsavond groep 8  
Uitzwaaien groep 8 en kennismaking nieuwe groep 
12.00 uur: zomervakantie 

    


