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AGENDA 

3 december  Schoolzwemmen groep 6 
5 december  Sinterklaas 
10 december  Voor altijd jong (groep 1) 
10 dec., 7, 14 jan. Schoolzwemmen groep 5 
11 december   19.30 uur AC—vergadering 
19 december  17.30 uur Kerstfeest 
20 december  12.00 uur start kerstvakantie 

WELKOM 

We verwelkomen weer twee nieuwe leerlingen bij ons op 
school. Natnael en Mayra, we wensen jullie veel plezier bij 
ons op school! 

SINTERKLAAS 

Op donderdag 5 december komt Sinterklaas onze school bezoeken. De kinderen 
worden deze ochtend om 8.15 uur op school verwacht. De kinderen komen dan 
eerst naar de klas, waarna we met z’n allen naar buiten gaan (aan de kant van de 
Molenstraat). Sinterklaas zal dan rond 8.30 uur aankomen. Mocht u als ouder 
graag willen kijken, dan mag dat natuurlijk. Het verzoek is dan aan de ouders 
om aan de kant van de sporthal te gaan staan, zodat alle leerlingen goed zicht 
hebben op Sinterklaas en z’n pieten. De kinderen mogen verkleed op school ko-
men en hoeven geen eten en drinken mee te nemen. Sinterklaas zal na het wel-
kom de groepen 1 t/m 4 bezoeken. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben Sin-
terklaas goed geholpen met surprises maken en zij zullen die op donderdag ook 
uitpakken 
Mocht u de prachtige surprises van groep 5 t/m 8 nog willen bewonderen? Ze 
staan vanaf 2 december tentoongesteld op het leerplein bij de bovenbouw.  

BEREIKBAARHEID 5 DECEMBER 

Ziggo gaat op 5 december onderhoud plegen aan het netwerk. Dit houdt in dat 
we 5 uur lang slecht bereikbaar zijn met de telefoon en mail. Mocht u ons drin-
gend nodig zijn, dan kunt u ons bereiken via het mobiele nummer van Roelien 
(zie hiernaast). 
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JARIGEN 

In de komende periode  
zijn de volgende leer-
lingen/ leraren  jarig: 

Noor, juf Miranda, Koen, 
Romee, Nout, Milan, To-
bias, Stijn, Thom, juf Ja-
nine, Daniel, Sanne. 

Alvast een fijne verjaar-
dag! 

EVEN VOORSTELLEN 

Wie ben ik? 
Ik ben Arlène Krans en ik ben 18 jaar, ik woon in Borger. En ik 
loop stage in groep 2 bij de kleuters op de maandag.  
Hobby’s  
In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om te sporten (hardlopen/
sportschool). Ook zit ik op voetbal, dit doe ik bij de club SV. 
Borger.   
School  
Ik zit nu op het Alfa-College in Groningen. Ik volg hier de oplei-
ding onderwijsassistent, het 1e jaar. Na deze opleiding wil ik 
graag naar de pabo/ALO.  

KERSTVIERING 

De kerstviering vieren we dit jaar op donderdagavond 19 december. Binnenkort ontvangt 
u van ons meerdere informatie over de kerstviering. 

FOUTE KERSTTRUI  

Vorige jaar hadden we een foute kersttruien dag. Dat was zo’n succes, dat we nu dinsdag 
10 en dinsdag 17 december uitroepen tot foute kersttruiendag. U bent niets verplicht, 
maar heeft uw een foute kersttrui, dan zou het leuk zijn als hij/zij hem aan wil doen. 

TREFBALTOERNOOI 

2 van onze teams hadden zich geplaatst voor de superfinale trefbal van de gemeente Bor-
ger-Odoorn.  Afgelopen woensdag was het zover. Vol goede moed vertrokken de teams 
met een hele schare supporters richting Nieuw Buinen. Door goed samenspel en al hun 
fanatieke inzet kwamen beide teams in de halve finale terecht. Helaas moesten ze in de 
halve finale tegen elkaar strijden.  In de finale waren we te sterk voor cbs de Klister. En 
wat zijn we trots op al onze toppers die gestreden hebben! Ouders bedankt voor de coa-
ching en het toejuichen van onze toppers! 

 
 
 
 
 
 
 Onze winnaars 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Roelien Hoogeveen 
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Helpen met inpakken 


