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Vooruitblik 
Het regent momenteel besmettingen in het hele land en ook op De Klister ontkomen we daar niet aan. 
In plaats van bij iedere besmetting een brief te versturen naar de ouders van de betreffende groep, zal 
de directeur nu wekelijks een algemene update geven via SocialSchools. Zoals u weet zijn de 
quarantaineregels voor kinderen versoepeld. Even wennen voor iedereen. De versoepelingen 
resulteren erin dat de groepen weer vol(ler) zijn en dat is fijn. Tegelijkertijd is het ook spannend, want 
dit zorgt er ook voor dat de besmettingen zich sneller verspreiden. De ervaring leert ons gelukkig dat 
de klachten, zeker bij kinderen, meevallen.   
 
Deze periode staat in het teken van observeren en 
toetsen. In groep 3 t/m 8 worden de citotoetsen 
gemaakt. Deze toetsen nemen wij, naast de toetsen van 
de methodes, af om de ontwikkeling van de kinderen 
goed te kunnen volgen. De toetsuitslagen geven ons 
informatie over de prestaties van de leerlingen; is de 
lesstof goed bij hen overgekomen? Deze gegevens 
worden vervolgens gebruikt om, waar nodig, het 
onderwijsaanbod aan te passen. In het 
leerlingvolgsysteem vergelijken we de scores van de 
leerlingen met de scores die zij eerder behaalden. Dat 
geeft ons een goed beeld van de ontwikkeling.   
 
In het rapport, dat de kinderen op 18 februari meekrijgen, worden de uitslagen van de citotoetsen 
meegenomen. Hierover gaan we vervolgens met u in gesprek tijdens de voortgangsgesprekken. Deze 
staan gepland van 28 februari t/m 4 maart. Hierover wordt u geïnformeerd door de leerkracht. In deze 
week worden met de leerlingen en ouders van groep 8 de verwijzingsgesprekken gevoerd.   
  
 

Welkom 
William is 4 jaar geworden en is begonnen bij de Spetters. We wensen je een fijne tijd toe!  
Noé heten we welkom op het kinderdagverblijf en Carlijn is gestart op de BSO; veel plezier daar!  
 
 

Nieuwe collega  
Per 1 januari is Sandra Amptmeijer ons team komen versterken. Zij is administratief medewerker 
en is er iedere maandagochtend. Zij zal gaan ondersteunen bij allerlei administratieve zaken, zoals 
gegevens van nieuwe leerlingen in de administratie verwerken, SocialSchools, de website, etc.  
We zijn blij met haar komst en wensen haar een fijne tijd toe op ons kindcentrum! 

 

  Nieuwsbrief    31 januari 2022    nr. 10 

  

 



  KINDCENTRUM DE KLISTER   0599-613864   deklister@ckcdrenthe.nl           

 

Bewegend leren  
Wist u dat we ons aan het ontwikkelen zijn op 
het gebied van bewegend leren? Zo ging juf 
Bettine met haar groep 2/3 naar buiten om te 
rekenen. De getallenlijn stond centraal en de 
kinderen legden buiten de getallen op de goede 
plek. Hierbij worden onder andere de 
materialen van de methode ‘Met sprongen 
vooruit’ gebruikt. Deze methode bestaat uit 
oefenmaterialen en educatieve rekenspellen.  
Deze methode is interactief, coöperatief en dus uitermate geschikt voor bewegend leren. Door het 
bewegen en het gebruiken van hun eigen lijf is de betrokkenheid erg hoog.  
 

 
Integraliteit en godsdienstige vorming 
We zijn één kindcentrum en dit willen we dan ook aandacht geven en nog beter uitdragen. Zo denken 

we na over de doorgaande lijn van de peuteropvang naar groep 1, maar er zijn 
ook ontwikkelingen gaande op het gebied van de doorgaande lijn van 0 jaar t/m 
groep 8. Als christelijk kindcentrum vinden we het belangrijk dat deze identiteit 
ook binnen de opvang uitgedragen wordt. Er zijn mooie baby- en peuterbijbels 
aangeschaft, zodat we de mooie verhalen ook aan onze allerjongsten mee 
kunnen geven. 

 
In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit het evangelie van 
Marcus. Steeds meer mensen horen over Jezus 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 het 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. 
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Contact met de ouderraad 
De Ouderraad denkt met het onderwijzend personeel mee en helpt bij activiteiten op school. U kunt 
denken aan de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Paasviering of 
Koningsspelen. De ouderraad bestaat uit meerdere ouders en een leerkracht. De ouderraad beheert 
de oudergelden van de school (bijdragen voor schoolreis of kamp en de vrijwillige ouderbijdrage).  
U kunt de Ouderraad niet bereiken via SocialSchools. Dat is echt bedoeld voor contact tussen school 
en ouders, niet tussen ouders onderling. Maar u kunt natuurlijk wel een mail sturen naar de 
Ouderraad. Het e-mailadres is OR.deklister@ckcdrenthe.nl.  
 
 

Voorlezen 
Vandaag was de start van de Nationale Voorleesdagen. De peuters werden voorgelezen uit het 
boek 'Maar eerst ving ik een monster'. Met een echt monster erbij (wel knuffelbaar). De kinderen 
kregen er lekker ontbijtkoek bij. En daarna hebben ze een kleurplaat van het monster ingekleurd.  
Juf Hetty las voor aan de kleuters. Lekker samen op de grond. Lezen is leuk!  
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Welke boeken kiezen om thuis voor te lezen?  
Kinderen vinden het leuk als je voorleest. En 
door vaak voor te lezen wordt uw kind beter in 
taal.  Uit alle boeken kun je voorlezen maar dat 
maakt een boek nog niet tot een goed 
voorleesboek. Vooral boeken die wat aandacht 
en begeleiding vragen, zijn leuk om voor te lezen: 
je kunt dan als voorlezer nog eigen ervaringen en 
inzichten meegeven aan je (klein)kind. 
 
Om het gemakkelijker te maken te kiezen uit voorleesboeken kun je gebruik maken van tiplijsten. 
Voor 0-4 jaar: de Prentenboeken top 10: www.hebban.nl/nationalevoorleesdagen/prentenboeken 
Voor 4-6 jaar:  www.kinderboeken.nl/5-7-jaar/ 
Voor 6-12 jaar: https://www.frappantefragmenten.nl/ 
 
Let op! De leeftijdsaanduiding ligt vaak lager dan in de winkel of in de bieb staat aangegeven, omdat 
het voorleesboeken zijn. Jij kunt als voorlezer woorden en begrippen uitleggen of toelichten.  
 
Van veel boeken kun je eerst een stukje luisteren op internet. Zo wordt kiezen fijner. Klik en luister:  
https://www.frappantefragmenten.nl/top100-voorlezen-2022/ 
 
 
 

Sportactiviteiten  
Meester Stefan Kiesta geeft als combi-coach gymles aan de groepen 3 t/m 8. Maar hij en zijn collega’s 
doen nog veel meer! Regelmatig laten we u in de nieuwsbrief kennismaken met diverse activiteiten  
van de combi-coaches van de gemeente Borger-Odoorn.  
 
Gezinnen met kinderen in groep 6, 7 of 8 met ongezond gewicht kunnen meedoen aan Cool2Bfit. Dit 
programma duurt 1,5 jaar en heeft als doel leefstijlverandering. Ook hier werken we samen met een 
team van specialisten. In groep 6 worden de leerlingen gescreend op fitheid en BMI. De 
desbetreffende gezinnen krijgen een uitnodiging tot gesprek, zodat deelname overwogen kan 
worden. Gezinnen met kinderen  in de overige leeftijdsgroepen kunnen zichzelf aanmelden bij 
meester Stefan. Net als bij de andere interventies zal plezier aan deelname voorop staan.  
 

 

 
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 
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