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Nieuwe directeur
Vorige week is onze nieuwe directeur Hetty Sibbald
begonnen op De Klister. Juf Hetty nam ruim de tijd
om alle groepen langs te gaan voor een
kennismaking met de kinderen. Die hadden een
positieve eerste indruk. Fijn! We wensen Hetty
Sibbald heel veel plezier en succes op De Klister!

Eindtoets groep 8
Alle leerlingen van de groepen 8 in
Nederland maken een eindtoets. De
eindtoets laat zien welk niveau leerlingen
hebben op het gebied van taal en rekenen
en laat zien welk type vervolgonderwijs bij
een leerling past. De eindtoets is daarmee
een aanvulling op het schooladvies dat onze
groep 8-leerlingen reeds hebben gekregen.
De eindtoets is geen examen. Leerlingen
kunnen niet slagen of zakken voor de toets.
Onze groep 8 maakt de eindtoets 20 en 21
april 2021.

Koningsspelen
Vrijdag 23 april organiseren we voor alle groepen,
in samenwerking met de combicoaches van BorgerOdoorn de (corona-proof) Koningsspelen. Het thema
is dit jaar IK+JIJ=WIJ. De groepen 1 en 2 worden om
8.30 op school verwacht. De kinderen van groep 3 tot
en met 8 verwachten we tussen 8.30 en 8.45 uur op
het sportveld van VV Nieuw-Buinen (aan het
Zuiderdiep). Gelieve de kinderen daar alleen af te
zetten vanwege de geldende coronamaatregelen.
Uw kind zal worden opgevangen en de weg naar het
eigen groepsvak gewezen. Hier wacht de eigen
leerkracht uw kind op.
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De kinderen mogen hun eigen pauzedrank en -hap en
eigen lunch meenemen, zoals ze gewend zijn. Het
programma voor de groepen 3 tot en met 8 op het
sportveld duurt tot ongeveer 12 uur, waarna de kinderen
onder begeleiding naar school gaan en daar de dag
gezellig afsluiten. Vrijdag 23 april hebben we dus de
normale schooltijden.
Om deze feestelijke dag extra uitstraling te geven, mogen de kinderen sportief gekleed, liefst in iets
met oranje en/of met leuke versierselen op school of op het sportterrein verschijnen. Let u zelf op de
weersverwachting voor vrijdag? Bij slecht weer ontvangt u uiterlijk vrijdag om 8.00 bericht of de
kinderen in plaats van naar het sportveld naar school mogen komen. Bij slecht weer is er een
alternatief programma binnen. Wij hopen in ieder geval op een fantastische, sportieve dag met heel
veel plezier.

Kunstproject kleuters
In de kleutergroepen is gewerkt binnen het thema kunst. We hebben het over meerdere kunstenaars
gehad en over verschillende stijlen en vormen. De kinderen hebben verschillende technieken en
materialen uitgeprobeerd en zelf kunst gemaakt. Sommige kleuters waren hierdoor zo geïnspireerd
dat ze thuis verder zijn gegaan. We kregen leuke foto’s van ouders van de kunst die thuis werd
gemaakt.
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Verkeersexamen
Vorige week hebben de leerlingen van groep 8 theoretisch
verkeersexamen gedaan. Op één na zijn ze allemaal geslaagd!
Gefeliciteerd. Op 18 mei volgt het praktisch verkeersexamen.
Dan moeten de leerlingen op de fiets door het dorp en
moeten ze aan examinatoren in de praktijk laten zien dat ze
op een veilige manier aan het verkeer kunnen deelnemen.

GEEN KAMP EN SCHOOLREISJES DIT SCHOOLJAAR
In de vorige nieuwsbrief informeerden we u al dat het op dat moment erg onzeker was of schoolreisjes
en schoolkamp dit schooljaar door zouden kunnen gaan. Gisteren is door het bestuur van CKC Drenthe
hierover een besluit genomen: helaas kunnen ook dit schooljaar de schoolreisjes en het schoolkamp
niet doorgaan. Dit besluit is gebaseerd op de richtlijnen uit het landelijke protocol. Het schoolkamp,
dat onder voorbehoud geboekt was, moeten we helaas annuleren. Wij vinden dit ontzettend jammer
en snappen hoe groot de teleurstelling bij de kinderen is. We zullen er alles aan doen om, wanneer de
maatregelen dit weer toelaten, op zoek te gaan naar alternatieven om toch nog iets leuks te
organiseren voor onze leerlingen.

Herdenken en vieren
Komende week staan we in veel groepen extra stil bij de
Tweede Wereldoorlog, de bezetting en de bevrijding van
Nederland. In de groepen 6/7, 7 en 8 hebben we een
programma gedaan van de gemeente Borger-Odoorn over de
bevrijding van ons eigen gebied. De leerlingen kregen allemaal
een tasje met materialen, onder andere een mooi
herdenkingsboek. We wensen u allemaal een gezellige
Koningsdag, een inspirerende Dodenherdenking en fijne
Bevrijdingsdag.

Juf Nienke weer terug
Het zwangerschapsverlof van juf Nienke zit er alweer bijna op.
Na de meivakantie, vanaf 10 mei, zal zij weer aan het werk
gaan in groep 5. Tot de zomervakantie werkt juf Nienke twee
dagen, namelijk op woensdag en vrijdag. Juf Petra is er op
maandag, dinsdag en donderdag. Juf Nienke heeft veel zin om
weer aan het werk te gaan! We wensen haar een fijne tijd toe
in de groep. We bedanken meester Stefan, die de afgelopen
tijd op vrijdag voor de groep gestaan heeft.

Activiteitenkalender
23 april
26 april – 9 mei
10 mei

Koningsspelen
Meivakantie
Dode hoekproject
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