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Welkom 
Rosemarie is gestart op de peuteropvang, Ferre heten we welkom in groep 1 bij de Stampers en Delila 
in groep 1 bij de Spetters. We wensen jullie veel plezier op De Klister!  

 

We leven toe naar Kerst 

In de klas steken we adventskaarsen aan en worden de 

kerstbomen versierd. We lezen verhalen over de 

buitenlandse vrouw Ruth die met Boaz een kindje krijgt in 

Bethlehem; het begin van het koningshuis van David. 

Eeuwen later krijgt de priester Zacharias in de tempel een 

bijzonder bericht: hij en zijn vrouw Elisabeth zullen een 

zoon krijgen. Hij zal Johannes heten. In het stadje Nazareth 

krijgt ook Maria een bijzondere boodschap van een engel. 

Jezus zal geboren worden; de redder van de mensen.  

Maria gaat naar haar tante om het geluk met haar te delen. 

 

Bij Zacharias en Elisabeth wordt een kind geboren. Alle 

mensen praten erover: ‘Hij zal vast naar zijn vader 

genoemd worden.’ Maar dit kind krijgt een naam die vooral 

naar God verwijst. In Bethlehem wordt Jezus geboren, de 

lang verwachte Zoon van David. Herders (mensen waar een 

beetje op wordt neergekeken) zijn de eersten die het 

horen. Zij brengen het goede nieuws verder de wereld in. 
 

Op donderdag 23 december vieren we, in de eigen groep, het Kerstfeest met elkaar. Hierover heeft u 

op SocialSchools een berichtje ontvangen van de kerstcommissie.   
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Sinterklaas 
Afgelopen vrijdag vierden we het Sinterklaasfeest en wat hebben we daarvan genoten! De peuters 

en de groepen 1 t/m 4 zijn allemaal op bezoek geweest bij Sint en zijn Piet in het speellokaal. In het 

grote boek stond over alle kinderen iets moois geschreven en de kinderen lieten zien wat ze goed 

kunnen. En natuurlijk had de Goedheiligman cadeautjes voor de kinderen meegenomen.  Vanaf 

groep 5 werd het feest gevierd met surprises en gedichten. Wat een prachtige creaties zagen we 

hier voorbijkomen! Aan het eind van de ochtend kwam de Sint nog even langs in deze groepen. 

 

    
 

Zelftesten  

Zoals u weet gelden vanaf maandag 29 november verscherpte corona-maatregelen in het 

onderwijs. Een van de maatregelen is het dringende advies aan onderwijspersoneel en leerlingen 

uit groep 6 t/m 8 om twee keer per week een zelftest te doen. Gelukkig hebben de meeste 

kinderen weinig klachten als ze corona hebben. Maar daardoor is het ook niet altijd duidelijk dat 

ze besmet zijn. Ook met weinig klachten kunnen leerlingen elkaar of de leerkrachten besmetten 

met het coronavirus. Door twee keer per week preventief een zelftest te doen, kan je in de gaten 

houden of je toch ongemerkt besmet bent. Met ‘preventief’ wordt bedoeld dat je een zelftest 

doet, zonder dat je klachten hebt. De zelftesten voor deze kinderen verwachten we deze week en 

ze zullen dan uitgedeeld worden aan de leerlingen van groep 6 t/m 8, zodat zij deze thuis kunnen 

gebruiken. Wij zullen deze zelftesten niet op school afnemen bij de kinderen.  De ouders van de 

leerlingen uit groep 6 t/m 8 zullen hier volgende week meer informatie over krijgen. 
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Groep 6 en 7 naar Drents Museum en Drents Archief 
De groepen 6 en 7 zijn donderdag 2 december elk met een eigen bus naar het Drents Museum en 

het Drents Archief in Assen geweest. In het museum liepen de leerlingen door een soort 

reuzenpoppenhuis en moesten ze 18e eeuwse spullen zoeken. Zo verdiepten ze zich in de 

pruikentijd. Het Archief had een wandeling uitgezet. De leerlingen liepen met iPhones met 

opdrachten daarop door het centrum van Assen en leerden over de Middeleeuwen.  

Het was een geslaagde excursie! 
 

  
 

Bezoek van het NOS Jeugdjournaal   

Donderdag kwam het NOS Jeugdjournaal op bezoek. Ze hadden gevraagd of ze op ons kindcentrum 

een item mochten opnemen over het binnenklimaat op scholen en daar werkten we graag aan 

mee! Er werd gefilmd in groep 8, een aantal kinderen werd geïnterviewd en juf Hetty mocht iets 

vertellen. Een leuke ervaring en het resultaat konden we die avond al in het Jeugdjournaal zien.   

Helaas is goede ventilatie op veel scholen nog niet op orde. Met name in de oudere 

schoolgebouwen moeten aanpassen gedaan worden om aan de eisen te voldoen. Een deel hiervan 

wordt bekostigd uit subsidie, maar het grootste deel moeten gemeenten en schoolbesturen zelf 

betalen. Gelukkig is CKC Drenthe nu in gesprek met installatiebedrijven om te bekijken wat voor 

ventilatiesysteem de Klister nodig heeft en dit zal dan eindelijk ook op ons kindcentrum aangepakt 

worden.   

 

  
 


