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Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 

In en om de school  
Wat is het fijn om de kinderen weer op school te mogen verwelkomen. Heerlijk dat er weer 
reuring is in en om de school. Hopelijk blijft de situatie zo en komt er geen nieuwe lockdown. 
Ook hopen we dat het Corona-virus langs onze schooldeur gaat. Wanneer er sprake is van 
een besmetting, hebben we nauw contact met de GGD. 
Afgelopen week hebben jullie kunnen genieten van de sneeuw en het ijs. Gezien alle foto’s 
en filmpjes op Social Schools hebben jullie veel plezier gehad.  
Ook is er vanaf vorige week weer schoolfruit. Het schoolfruit eten de kinderen ’s middags in 
de klas. Volgende week is het voorjaarsvakantie, iedereen kan dan even lekker uitrusten van 
de afgelopen (thuiswerk)periode. 
 
Een hartelijke groet, mede namens het team, 
Magreet Drent 
 

Virtuele rondleiding 
Zoals u waarschijnlijk al op Social Schools heeft gelezen staat er op de website van onze school 
een virtuele rondleiding. Door deze rondleiding te bekijken/luisteren krijgt u informatie over 
de school. Wanneer er nog broertjes/zusjes zijn, die voor 1 oktober 2022 vier jaar worden, 
dan graag opgegeven bij Magreet Drent (directie@cbsnieuwoord.nl). 

 

 
 

 

 
 
 

16 februari 2021 
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Nieuwe leerling 
Vandaag is Pleun Niks als instroomleerling in 
groep 1 gekomen. 
Pleun, we wensen je veel plezier bij ons op cbs 
Nieuwoord! 
 

Rugzakken cbs Nieuwoord 
Op dinsdag 9 februari hebben alle leerlingen van cbs Nieuwoord een rugzak meegekregen. 
Wanneer een leerkracht in quarantaine moet, is het qua organisatie niet mogelijk om 
materialen rond te brengen. Daarom geven we de kinderen, vanaf groep 3, elke dag hun 
materialen mee naar huis. Dit moet ook elke dag weer meegenomen worden naar school. In 
deze tas mogen alleen de materialen van school, dus geen drinkbekers en fruit. 
Groep 1 en groep 2 hebben ook een rugzak gekregen, deze is voor eigen gebruik. 
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Zespri kiwiballen 
Weten jullie het nog? We hebben voor de Kerstvakantie Zespri kiwistickers gespaard. 
Afgelopen week zijn de ballen op school binnengekomen, de kinderen kunnen hier nu lekker 
mee gaan (buiten-)spelen.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdluis 
In verband met het Corona-virus is het nog steeds niet mogelijk om alle kinderen na de 
voorjaarsvakantie te controleren op hoofdluis. Daarom vragen we u om thuis uw kind(eren) 
zelf te controleren. Mocht u twijfelen of uw kind hoofdluis heeft, dan willen we altijd even 
meekijken. Wanneer uw kind hoofdluis heeft, dit graag melden bij de groepsleerkracht. 
 

Cito-toetsen 
Na de voorjaarsvakantie worden de Cito-toetsen afgenomen. We gebruiken de resultaten om 
de ontwikkeling van uw kind(eren) goed in beeld te krijgen. Zo kunnen we onderwijs op maat 
geven. 
Voor groep 6 en groep 8 is er op 4 maart a.s. een extra toets begrijpend lezen vanuit het 
ministerie van onderwijs. De ouders van deze groepen krijgen hierover deze week meer 
informatie. 
 

Gespreksavonden 
In de kalender staat dat er op 9 en 11 maart de gespreksavonden zouden plaatsvinden. De 
Cito-toetsen worden pas na de voorjaarsvakantie afgenomen, daarom schuiven de gespreks-
avonden ook op. Na de voorjaarsvakantie krijgt u de exacte data voor de gespreksavonden. 
 

Oudermorgens 
Op 23, 24 en 25 maart zouden er oudermorgens plaatsvinden. Gezien de maatregelen van 
het RIVM kunnen deze oudermorgens niet doorgaan. Wanneer de maatregelen versoepelen, 
plannen we de oudermorgens opnieuw in. 
 

De Grote Rekendag 

Ook staat er in de kalender dat wij op 24 maart ‘De Grote Rekendag’ (landelijk) hebben. In 
verband met de maatregelen van het RIVM hebben we deze verplaatst naar 23 juni. 
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Zending 

We sparen tot aan Pasen voor het project van Jordi en Lisanne Voort. Hieronder geven zij in 
een bericht aan wat ze doen. Helpen jullie mee? 
 
Beste kinderen/ouders van cbs Nieuwoord, 
 
Wat super leuk dat jullie voor ons gaan sparen! Om jullie even een beetje een idee te geven 
wat wij doen, zal ik hieronder een beschrijving geven en daarnaast wat foto’s toevoegen. 
 
We zijn in Namibië als vrijwilligers aan het werk bij Beautiful Kidz, een stichting die hulp en 
onderwijs biedt in sloppenwijken. In een eigen community-centrum in de sloppenwijk 
“Katutura” van de hoofdstad Windhoek wordt sinds 2003 steun geboden aan kinderen in nood 
en hun families. In 2014 is de organisatie uitgebreid met een dagopvangcentrum en school in 
Ovitoto. Het gaat om steun aan kwetsbare kinderen die veelal het slachtoffer zijn geworden 
van de HIV/AIDS epidemie. Daarnaast zorgen alcohol en drugs dagelijks voor veel problemen 
en verwaarlozing. De hulp die Beautiful Kidz biedt bestaat onder andere uit een kleuterschool, 
huiswerkbegeleiding, jeugdclubs en wijkwerk. 
 
Lisanne focust zich op het curriculum voor de kleuterschool en de huiswerkklassen. Ook helpt 
zij zwangere dames door middel van de Young & Pregnant klassen. Jordi ondersteunt Anusa – 
een naaldwerkbedrijfje – door te werken aan een duurzaam verdienmodel. Daarnaast zit Jordi 
in het leadershipteam voor de locatie in Katutura. Op deze manier kunnen wij zowel kinderen 
als volwassenen ondersteunen in een van de armste wijken van Namibië. Het is erg leuk om 
samen te werken met het lokale team! We willen graag voor de school in Ovitoto de 
jaarbestelling verzorgen. Dit houdt in dat we zorgen voor schriften, schrijfmateriaal en 
lesmateriaal in de klassen. We willen het fijn dat jullie voor ons willen sparen. Heel fijn!! 
 
Groetjes Jordi en Lisanne Voort. 
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Kind op Maandag 

Groep 1 en groep 2            Groep 3 t/m groep 8 

 
Agenda 

22 februari t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 

10 maart Biddag 

30 maart Volgende Nieuw   tje 

 

Namens het team van CBS Nieuwoord wensen we u 
alvast een fijne voorjaarsvakantie! 

 

 
 

Week 9: 1 maart t/m 5 maart 2021 
De jongen uit Naïn, Lucas 7: 11-17 
De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7: 36-50 
De zaaier, Lucas 8: 4-15 

Week 10: 8 t/m 12 maart 2021 
Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8: 40-56 
Vijf broden en twee vissen, Lucas 9: 10-17 
Petrus weet wie Jezus is, Lucas 9: 18-27 

Week 11: 15 t/m 19 maart 2021 
De verheerlijking op de berg, Lucas 9: 28-36 
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10: 25-37 
Maria en Marta, Lucas 10: 38-42 

Week 12: 22 t/m 26 maart 2021 
De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18: 9-14 
Intocht in Jeruzalem, Lucas 19: 28-48 
De laatste maaltijd, Lucas 22: 1-23 

Week 13: 29 maart t/m 2 april 2021 
Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23 
Het graf is leeg, Lucas 24: 1-12 
De Emmaüsgangers, Lucas 24:1 3-35 
 

Week 9: 1 maart t/m 5 maart 2021 
De verloren zoon, Lucas 15: 11-32 
Bijbelboekje: De verloren zoon 
Jezus zegent de kinderen, Lucas 18: 15-17 

Week 10: 8 t/m 12 maart 2021 
Bijbelboekje: Jezus houdt ook veel van kinderen 
Bartimeüs, Marcus 10: 46-52 
Bijbelboekje: Bartimeüs 

Week 11: 15 t/m 19 maart 2021 
Zachëus, Lucas 19 
Bijbelboekje: Zachëus 
De intocht in Jeruzalem, Matteüs 21: 1-11 

Week 12: 22 t/m 26 maart 2021 
Het laatste avondmaal en het verraad door Judas, Lucas 22 

Gethsemané, Lucas 22 
Bijbelboekje: Op weg naar het Paasfeest  

Week 13: 29 maart t/m 2 april 2021 
De gevangenneming, verloochening en 
veroordeling, Lucas 22 en 23 
De kruisiging en begrafenis, Lucas 23 
De opstanding, Lucas 24 


