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Buitenles over wilde planten 

Afgelopen dinsdag kregen de kinderen van groep 1 t/m 4 
les over wilde planten. Ze deden veel kennis op via een 
ontdekpad en hadden geluk met het mooie weer, dat 
maakte het dubbel zo leuk! In samenwerking met het IVN 
hebben we elk jaar op school een project over een 
onderwerp uit de natuur. Dit jaar dus over wilde planten, 
een hele mooie aanvulling op de lessen over bijen. De 
groepen 5 t/m 8 gaan volgende week met het ontdekpad 
aan de slag.  

 

Wethouders, kinder-locoburgemeester en pers op de Klister voor 
vergroening schoolplein 

Vanmiddag kregen we op school bezoek van wethouders Trip en Buijtelaar, vergezeld van kinder-
locoburgemeester Jasmijn Veerbeek. Zij kwamen de officiële aftrap geven voor vergroening van ons 
schoolplein en het bij-vriendelijker maken ervan. De Klister doet mee aan het project BIJ-les van het 
Instituut voor Natuurbeschermings-educatie (IVN). Zoals u weet zijn we ondertussen al gestart met 
het vergroenen door het aanleggen van geveltuintjes, het planten van boompjes en het ophangen 
van insectenhotels, met name voor bijen. Na enkele korte toespraken plantte de kinder-loco-
burgemeester vanmiddag officieel het eerste plantje in een nieuwe geveltuin . Daarna hielpen 
kinderen uit groep 8 mee het perk vol te planten. Basisschool de Poolster is ook van plan om het plein 
te vergroenen. Om die reden was kinderraadslid namens de Poolster Jaylinn Zwiers ook aanwezig, 
evenals ons eigen kinderraadslid Alexia Buurmans.  
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Studiedag op woensdag 16 juni 
Woensdag 16 juni 2021 is een studiedag voor het team en een vrije dag voor de kinderen. Het team 
gaat vooruitkijken naar het nieuwe schooljaar en samen bepalen we speerpunten/doelen waar we 
mee aan de slag gaan. Dit koppelen we aan het Nationaal Programma Onderwijs. Het NPO is er voor 
herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Leerlingen verdienen volwaardig 
onderwijs en een goede toekomst, ondanks corona. Het Nationaal Programma Onderwijs helpt 
mogelijke leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. Hiervoor trekt de overheid de 
komende twee jaar geld uit. Samen gaan we bekijken wat op de Klister nodig is en hier gaan we een 
plan voor maken. Ook zullen we tijdens deze studiedag een keuze maken voor een nieuwe 
rekenmethode, waar we met ingang van het nieuwe schooljaar mee gaan werken.  

 

Resultaten eindtoets groep 8 bekend 

De leerlingen van groep 8 hebben de resultaten van hun eindtoets ontvangen. Ze hebben het 

afgelopen jaar hard gewerkt en de resultaten zijn daar dan ook naar. De Klister heeft boven het 

landelijk gemiddelde gescoord. We zijn trots op deze kanjers. 

 

 
 
 

 

Groep 8 toch op kamp 
We hebben deze week groen licht gekregen van het bestuur: 

we mogen toch op kamp met groep 8. De leerlingen gaan 21, 

22 en 23 juni naar groepsaccomodatie Klonie in Ellertshaar 

met juf Betty, meester Eric en meester Ipe. We wensen ze 

nu alvast heel veel plezier! 
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Corona op school 
Afgelopen week stond voor een deel in het teken van een coronabesmetting in groep 8, waardoor 
de groep en meerdere leerkrachten in quarantaine moesten. De leerkrachten zijn al weer terug, na 
negatieve testen door de GGD. De leerlingen hebben gelukkig ook negatieve testuitslagen 
binnengekregen en bijna iedereen mocht vrijdag weer naar school.  
 

Formatie komend schooljaar 
We zijn druk bezig met de groepsverdeling voor volgend schooljaar. In 2021/2022 mogen we negen 
groepen maken. Dit worden twee keer een groep 1/2, een groep 2/3 en enkele groepen 3, 4, 5, 6, 
7, en 8. Zodra er bekend is welke meesters en juffen er voor de groepen staan, delen we dat 
natuurlijk met u. 
 

Geveltuintjes slaan aan 
De geveltuintjes rond de school slaan aan. En bijen weten de nieuwe insectenhotels al te vinden. 
De komende tijd wordt het een uitdaging om de planten niet te laten verdrogen. Meester Eric 
houdt het goed in de gaten.  
 

   

 

De bij als kunstwerk 

Groep 5 verdiept zich ook in het leven en het nut van de bij. De kinderen hebben mooie 

kunstwerken over de bij gemaakt.  

   

 

Activiteitenkalender 
7 juni  
16 juni 
21, 22 en 23 juni 
1 juli 
7 juli  
9 juli 

Start cito-toetsen 
Studiedag personeel: leerlingen vrij 
Groep 8 op kamp 
Rapport mee 
Afscheidsavond groep 8  
12.00 uur: zomervakantie 
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Peuteropvang lekker buiten 
De peuters werkten deze week over het  thema ‘Oef wat warm!’ Ze leerden over warm en koud.  
We hebben bakjes water in de diepvries gezet en toen het bevroren was, het ijs weer laten smelten 
in de zon. De kinderen hebben ook prachtige tekeningen gemaakt met water en een kwast. 
Gelukkig was het prachtig weer en konden ze heerlijk buiten spelen! 
 

       
 

   
Een zomers dagje op de BSO 

 

 


