
1 | P a g i n a  
Nieuw        tje 2021/2022 – nummer 6 

Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 
In en om de school  
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
We beleven onrustige tijden. Dat gaat onze school niet voorbij. En ook in jullie huizen wordt 
het meegemaakt en opgemerkt. Wat is er veel verdeeldheid. En wat nemen veel mensen 
elkaar de maat. De een veroordeelt de ander. Iedereen denkt het bij het rechte eind te 
hebben. En als je iets niet aanstaat, laat je dat overduidelijk horen en merken. Wat er 
vervolgens met die ander gebeurt, interesseert velen niet. Zo gaat het van kwaad tot erger.  
 
Geen vrolijk begin van deze nieuwsbrief. Dat klopt! Ik ben me ervan bewust wat ik schrijf en 
wil graag laten horen dat er ook mooie dingen gebeuren. Op onze school zijn we dagelijks 
bezig om zoveel mogelijk kinderen op school les te geven. Wanneer een collega uitvalt, 
proberen we dit gezamenlijk op te vangen. De medewerkers staan voor elkaar klaar, helpen 
de ander en zorgen ervoor dat het onderwijsleerproces dagelijks door kan gaan. Het team van 
CBS Nieuwoord krijgt van mij een compliment. 
 
Als ik dit schrijf is het dinsdagmiddag tegen vier uur. Ik heb vandaag nog geen email kunnen 
lezen, terwijl er 51 in mijn mailboek staan. Een van de 51 is een reminder van juf Elselien dat 
het Nieuwoortje vandaag de deur uit moet en daar ben ik nu mee bezig. Juf Elselien is 
overigens ziek thuis, sommigen van u weten dat. Hopelijk kan ze donderdag of vrijdag weer 
aan de slag gaan. In de tijd dat juf Elselien niet kon werken, hebben juf Lusette, juf Ada en 
meester Ard waargenomen, zowel op school als online. Ga er maar aan staan! 
 
Hopelijk mogen vanaf morgen alle kinderen die gezond zijn weer naar school. De quarantaine 
voor kinderen van de basisschool wordt zo goed als zeker opgeheven. U krijgt bericht als we 
er meer van weten.  
 
Binnenkort hopen we de rapporten mee te geven en met u de resultaten te delen. Het ziet er 
nu naar uit dat het ons niet lukt, om dit allemaal op tijd rond te krijgen. In ieder geval willen 
wij wel graag met alle ouders in gesprek. 

 
 

 

 
 
 

25 januari 2022 
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Wanneer we de ruimte krijgen om ouders in de school te laten komen, zullen wij dat met 
twee handen aanpakken. We gaan dan met u in gesprek, los van het feit of de rapporten/ 
resultaten helemaal compleet zijn. Er is meer dan genoeg om over te praten. 
 
Als u denkt bij het lezen van bovenstaande, ik wil hier of daar meer van weten. Of er zijn 
dingen onduidelijk, laat het mij dan weten. 
 
Naast dit Nieuwoortje ontvangt u ook een brief over de wijziging/aanvulling van studiedagen 
verderop in dit schooljaar.  
 
Ik wens alle ouders en verzorgers van de kinderen van onze school veel wijsheid en zegen bij 
alle taken, verantwoordelijkheden en bezigheden. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Meester Gijs 
 
Nieuwe leerlingen 
De afgelopen periode zijn Aaron, Loïs, Djoëlle, 
Noud, Liv, Cato en Even bij ons op school 
gekomen. Alle zeven kinderen zijn bij juf 
Magreet in de instroomgroep gekomen. Wij 
hopen dat de kinderen een fijne tijd hebben bij 
ons op school! En natuurlijk heten we de ouders 
ook van harte (opnieuw) welkom! 
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 

 
 
 
 
 
 
Wanneer uw kind voor 1 augustus 2023 VIER jaar 
wordt, ontvangen wij graag de aanmelding voor 
onze school. 
Wilt u ouders in uw omgeving, familie en kenniskring 
attent maken op de vraag van CBS Nieuwoord? 
Hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
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Studiedag 
Op woensdag 9 februari aanstaande zijn de kinderen allemaal vrij en hebben de leerkrachten 
een studiedag. Wij zullen op deze dag met elkaar in gesprek zijn over een afgesproken thema. 
Daarnaast krijgen de medewerkers de gelegenheid zich bezig te houden met hun 
administratie. 
 
Zending 
Het bedrag van de afgelopen maand is: € 136,25. We willen iedereen bedanken voor zijn of 
haar bijdrage! 
 
Kind op Maandag 
Groep 1 t/m groep 8 

 
Agenda 

 

Week 4: 24 t/m 28 januari 2022 
Mensen begrijpen Jezus niet, Marcus 2: 13-22 
Aren plukken op sabbat, Marcus 2: 23-28 
Een genezing op sabbat, Marcus 3: 1-6 
Week 5: 31 januari t/m 4 februari 2022                    
Iedereen komt naar Jezus, Marcus 3: 7-12 
Twaalf apostelen, Marcus 3: 13-19 
Waar haalt Jezus het vandaan? Marcus 3: 20-30 
Week 6: 7 t/m 11 februari 2022  
De zaaier, Marcus 4: 1-20 
Zet je lamp niet onder een emmer, Marcus 4: 21-25 
Het koninkrijk van God, Marcus 4: 26-34 
Week 7: 14 t/m 18 februari 2022 
De man die niet fris was, Marcus 5: 1-20 
Twaalf jaar ziek, Marcus 5: 21-34 
Het dochtertje van Jaïrus, Marcus 5: 35-43 
Week 9: 28 februari t/m 4 maart 2022 
Jezus stuurt zijn discipelen eropuit, Marcus 6: 6b-13 
De dood van Johannes de Doper, Marcus 6: 14-29 
Vijf broden en twee vissen, Marcus 6: 30-44 

26 januari Voorleesontbijt groep 1 t/m groep 3 
9 februari  Studiedag, alle leerlingen vrij 
Week van 14 februari Oudergesprekken 
18 februari Rapporten mee 
21 februari t/m 25 februari Voorjaarsvakantie 
1 maart Volgende Nieuw   tje 


