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Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 
In en om de school 
Wat hebben we allemaal kunnen genieten van het mooie weer. De zon heeft ons uitgebreid 
haar stralen laten zien. En van de warmte en het zonlicht wordt iedereen opgewekt. Ook als 
je levensomstandigheden moeilijk zijn, kan een bloeiende bloem of een uitlopende 
boom/struik je een beetje vooruithelpen. 
 
In de weken voor Pasen hebben we veel ouders in de school mogen begroeten. We vinden 
het fijn dat er zoveel belangstelling is geweest voor het werk van de kinderen en de 
leerkrachten. We hopen dat jullie een goede indruk hebben gekregen van de dagelijkse gang 
van zaken. Het is ons in de school goed bevallen dat we de ouderbezoeken over drie weken 
hebben verspreid. We zouden graag van u willen weten hoe u dit heeft ervaren. Willen jullie 
het ons laten weten? 
 
Afgelopen dinsdag zijn we als scholen van PCBO bij elkaar geweest in Enter. We hebben een 
hele dag met elkaar gesproken over de identiteit van onze scholen en de betekenis van 
burgerschapsonderwijs. Het was een nuttige dag waarin we ons onderwijs goed onder de loep 
hebben genomen. Het bood ons ook de kans om wat uitgebreider en intensiever in contact 
te zijn. 
 
In de komende meivakantie vieren we Koningsdag, we gedenken de gevallenen in de oorlog 
en we vieren Bevrijdingsdag. Het zijn bijzondere tijden om feest te vieren. Wat mogen we 
dankbaar zijn dat we leven in een land van vrijheid en vrede. Laten we ervan genieten, het 
koesteren en onze hemelse Vader dankbaar zijn!  
 
Meester Gijs 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

21 april 2022 
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Nieuwe leerlingen 
We kunnen een nieuwe leerling verwelkomen 
in de instroomgroep. Zijn naam is Coen. Een 
mooie jongensnaam waar van alles op rijmt. Ik 
houd het kort: 
 
“Coen, 
dat kun je doen, 
je kunt het ook laten, 
dat loopt in de gaten. 
Ga je voor groen, dan krijg je een zoen. 
Prachtige naam, Coen!” 
 
Van harte welkom en een mooie tijd op CBS Nieuwoord toegewenst. 
 
Koningsspelen 

Het belooft morgen een mooie dag te worden. De dag van 
Koningsontbijt, een muziekje met een dans en gezellige spelletjes 
doen. Dat heeft onze Koning Willem – Alexander heel goed 
bedacht. Ik ben blij met hem en met de Koningin. Hopelijk wordt 
het volgende week woensdag voor hen en voor ons een stralende 
Koningsdag. 
 

 
Social Schools 
In de meivakantie gaan de persoonlijke 
berichten en gesprekken samen in een nieuwe 
versie van gesprekken. Eindelijk geen verwarring 
meer over of je een berichtje nou in een gesprek 
of een persoonlijk bericht had ontvangen. 
In de onderstaande link leest u hoe u na de meivakantie, via Social Schools, een bericht naar 
de leerkracht van uw kind(eren) kunt sturen. 
https://www.socialschools.nl/nieuwe-versie-gesprekken-oudersverzorgers 
 
Ouderbijdrage 
Binnenkort wordt u gevraagd de ouderbijdrage voor uw kind(eren) te betalen voor het 
schooljaar 2022-2023. Met dat geld kunnen we allerlei activiteiten bekostigen die uw 
kind(eren) ten goede komen. 
Misschien is het voor sommigen van u moeilijk om deze bijdrage te betalen. In bepaalde 
gevallen kan Stichting Leergeld Twenterand een helpende hand bieden, nl. wanneer het 
inkomen beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Deze ouders (of verzorgers) kunnen een 
aanvraag indienen via www.leergeld.nl/twenterand. 
St. Leergeld Twenterand gaat met hen tijdens een huisbezoek in gesprek. Als wordt voldaan 
aan de norm, neemt de stichting contact op met de school en worden deze ouders vrijgesteld 
van betaling. Kijkt u voor meer informatie op de genoemde website. 
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Schoolreisjes 
Wanneer Wie Waar Vervoer Tijden 
Maandag 23 mei Groep 5 en 6 Julianatoren 

Apeldoorn 
Bus Vertrek: 08:45 uur 

Terugkomst: 16:00 uur 
     
Dinsdag 24 mei Groep 3 en 4 Dinoland  

Zwolle 
Bus Vertrek: 08:45 uur 

Terugkomst: 16:00 uur 
     
Dinsdag 24 mei Groep 7 Avonturenpark 

Hellendoorn 
Auto’s Communiceert leerkracht 

nog met ouders 
Zakgeld: max. € 5,- 

 
 
Bij Ons Dagkamp 
Hierbij een uitnodiging vanuit de Stichting Bij Ons Dagkamp. 
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Zending 
Het bedrag van de afgelopen maand is: € 122,18. We willen iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd hartelijk bedanken! Doen jullie in mei weer mee? 
 
Kind op Maandag 

 
Agenda 

Week 16: 19 t/m 22 april 2022 
Samuël wordt geboren, 1 Samuël 1 
De zonen van Eli, 1 Samuël 2: 11-26 
De roeping van Samuël, 1 Samuël 3 
Week 17: 25 t/m 29 april 2022 
Israël wil een koning, 1 Samuël 8: 1-22 
Saul, de zoon van Kis, 1 Samuël 9: 1-16 
Saul wordt tot koning gezalfd, 1 Samuël 9: 17 – 10:1 
Week 19: 9 t/m 13 mei 2022 
Saul wordt een profeet, 1 Samuël 10: 2-16 
Saul wordt koning, 1 Samuël 10: 17-27 
Samuël praat met het volk, 1 Samuël 12: 1-25 
Week 20: 16 t/m 20 mei 2022 
Saul gaat zijn eigen gang, 1 Samuël 13: 1-14 
Samuël ligt wakker, 1 Samuël 15: 1-12 
Saul kan geen koning blijven, 1 Samuël 15: 13-31 
Week 21: 23 t/m 25 mei 2022 
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1: 1-11 
Week 22: 30 mei t/m 4 juni 2022 
De twaalfde apostel, Handelingen 1: 12-26 
De heilige Geest komt, Handelingen 2: 1-13 
De toespraak van Petrus, Handelingen 2: 14-40 

22 april Koningsspelen 
25 april t/m 6 mei  Meivakantie 
9 mei Studiedag voor team, kinderen vrij 
10 mei Luizencontrole 
11, 12 en 13 mei Kamp groep 8 
18 mei Korfbaltoernooi groep 5 t/m 8 
23 mei Schoolreisje groep 5 en groep 6 
24 mei Schoolreisje groep 3, groep 4 en groep 7 
26 mei Vrij i.v.m. Hemelvaartsdag 
27 mei Extra vrije dag 
31 mei Volgende Nieuw   tje 
1 juni Start nieuwe directeur Dick Nijzink 


