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Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 
In en om de school  
De voorjaarsvakantie werd ingeluid met veel regen en vooral wind. Een aantal stormen 
kregen we over ons heen. Daarna was het wisselvallig met midden in de week een paar rustige 
en zonnige dagen. Deze week begon met een stralende zondag. Hopelijk is dit de voorbode 
van een periode waarin we op zoek mogen naar het nieuwe normaal. 
 
Het is even wennen zonder mondkapjes. En toch went het ook snel. Er zijn mensen en 
kinderen die de mondkapjes kunnen missen als kiespijn. Ik ken maar weinig personen die de 
kapjes nog wel een tijdje zouden willen blijven dragen. Het wordt ons niet meer gevraagd en 
aangeraden. We kunnen zonder verder en hopelijk blijft dat zo. 
 
Gistermiddag en -avond waren er de eerste contacten met ouders. Wat mooi dat we dit weer 
fysiek konden/kunnen doen. Vanmorgen zag ik een vijftal moeders de luizen pluizen: een 
vertrouwd gezicht. De dames komen op de dinsdag na de meivakantie terug en zouden het 
prettig vinden als er enigszins rekening met hen kan worden gehouden. Het is hun wens dat 
de haren makkelijk toegankelijk zijn voor de controle. Wanneer u vandaag geen bericht heeft 
gekregen zijn er geen luizen gevonden. 
 
Vandaag is de maand maart begonnen. Het zal niet lang meer duren of het eerste kievitsei 
wordt gevonden en dan is het voorjaar begonnen. Ik houd van weidevogels en in de maanden 
maart en april ben ik regelmatig in de polder te vinden. Een mooi voorjaar gewenst en tot 
ziens in of om de school! 
          Meester Gijs 
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Nieuwe leerlingen 
Met de komst van Leroy, Vie en Tygo is de 
instroomgroep gegroeid tot een tiental 
kinderen! Daar zijn we blij mee. Van harte 
welkom Leroy, Tygo en Vie. We hopen dat jullie 
een fijne tijd hebben op CBS Nieuwoord. Ook 
de ouders van deze kinderen roepen we een 
hartelijk welkom toe. We gaan proberen het 
samen tot een mooie periode te maken! 
 
Week van de Lentekriebels 
In de week van 21 t/m 25 maart doen we als school mee aan de week van de lentekriebels.  
De week van de Lentekriebels heeft een wisselend thema. Het thema van de Week van de 
Lentekriebels van dit jaar is: “Je lijf is van jou”. Een actueel thema, waarbij het gaat om het 
bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.  
 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt bij alle leeftijden voor. Het is belangrijk dat 
kinderen van jongs af aan begrijpen wat grensoverschrijdend gedrag is. En dat ze leren hoe 
zij hun eigen wensen en grenzen, en die van hun leeftijdsgenootjes, goed kunnen bewaken 
en respecteren. Dat maakt hen weerbaar voor nu én helpt hen bij de ontwikkeling van later. 
 
Seksuele ontwikkeling en grensoverschrijding 
De relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen begint al in de babytijd en loopt door 
tot ze volwassen zijn. In de kleutertijd ontdekken kinderen hun eigen lichaam en de 
verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes. Ze experimenteren en spelen 
soms seksuele spelletjes. Denk hierbij aan ‘doktertje spelen’. Vanaf 7 jaar leren kinderen de 
sociale regels steeds beter kennen. Ze zijn soms verliefd en een enkeling heeft ‘verkering’. 
Tussen het 10e en 12e jaar komen de kinderen in de puberteit. Er vinden dan al behoorlijk 
wat lichamelijke veranderingen plaats. Sommige kinderen zijn erg geïnteresseerd in alles wat 
met seks te maken heeft. 
Het is belangrijk dat seksueel gedrag bij de leeftijd en ontwikkeling van kinderen past, en dat 
ze niets doen dat schadelijk is voor henzelf of de ander. Als aan een van deze voorwaarden 
niet wordt voldaan, is er sprake van seksuele grensoverschrijding.  
 
Oudermorgens 
Door corona is dit in de afgelopen twee jaar niet doorgegaan. We willen het dit jaar graag 
weer mogelijk maken dat u de school in bedrijf kunt zien. Vooral de ouders van de groepen 1 
en 2 hebben een forse achterstand als het gaat om in de school mee te kijken/beleven met 
uw kind(eren). Maar ook de ouders van de overige groepen worden in de gelegenheid gesteld. 
U krijgt van ons nog een uitnodiging met een intekenmogelijkheid. De oudermorgens staan 
gepland voor dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag 24 maart. 
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Zending 
Het bedrag van de afgelopen maand is: € 151,00. We willen iedereen bedanken voor zijn of 
haar bijdrage! 
 
Familie Shipipa – Namibië 
De afgelopen maanden hebben we als school gespaard voor de familie Shipipa. Ondertussen 
hebben wij wat foto’s gekregen van blijde kinderen met nieuwe rugtassen en nieuw 
speelgoed! Zo konden ze het nieuwe schooljaar op een goede manier beginnen. Het lijkt ons 
mooi om dit project met deze foto’s af te sluiten. Nogmaals bedankt voor al jullie gaven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuw zendingsdoel – Oorlog in Oekraïne  
In Oekraïne woedt een verschrikkelijke 
oorlog. Rusland heeft vanuit het 
noorden, oosten en zuiden aanvallen 
gedaan op het hele land. Er is een grote 
stroom van vluchtelingen op gang 
gekomen.  
Honderdduizenden Oekraïners – 
waaronder veel kinderen – zoeken een 
veilige plek in het westen van het land of 
in buurlanden. 
Andries Schuttinga, directeur van Red een 
Kind: “We bidden voor de inwoners van 
Oekraïne. Ons hart gaat speciaal uit naar de 
kinderen. Het is verschrikkelijk wat zij nu moeten doorstaan.” 
 
De grote humanitaire ramp in Oekraïne en buurlanden vraagt om onmiddellijke actie. Het 
Christelijk Noodhulpcluster verleent noodhulp in de vorm van opvang, voedsel, drinken, 
dekens, bedden en traumazorg. Dit doet het in Oekraïne en in de omliggende landen waar de 
vluchtelingen stranden. 
Dorcas, EO Metterdaad, Kom over en help, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA 
vormen in deze campagne samen het Christelijk Noodhulpcluster. Bij grote rampen en crises 
komt het Christelijk Noodhulpcluster snel in actie met een noodhulpcampagne. Ter plaatse 
werken de organisaties samen, zodat zij snel en effectief noodhulp kunnen verlenen.  
Geeft u ook voor deze noodhulp? 
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Kind op Maandag 

 
Agenda 

 

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 
Week 10: 7 t/m 11 maart 2022 
Jezus loopt over het water, Marcus 6: 45-52 
Zieke mensen worden beter, Marcus 6: 53-56 
De buitenlandse vrouw, Marcus 7: 24-30 
Week 11: 14 t/m 18 maart 2022 
De genezing van een doofstomme, Marcus 7: 31-37 
Genoeg voor iedereen, Marcus 8: 1-10 
De blinde in Betsaïda, Marcus 8: 22-26 
Week 12: 21 t/m 25 maart 2022 
Jezus vertelt over zijn lijden, Marcus 8: 27-9:1 
De verheerlijking op de berg, Marcus 9: 2-13 
In paniek, Marcus 9: 14-29 
Week 13: 28 maart t/m 1 april 2022 
Jezus zegent de kinderen, Marcus 10: 13-16 
De rijke man, Marcus 10: 17-27 
Wie is het belangrijkst? Marcus 10: 35:45 

28 februari t/m 3 maart Week van de oudergesprekken 
1 maart Luizencontrole 
4 maart  Rapport mee naar huis 
9 maart Biddag 
21 t/m 25 maart Week van de Lentekriebels 
22, 23 en 24 maart Oudermorgens 
29 maart Volgende Nieuw   tje 


