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Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 
In en om de school 
De herfstvakantie is alweer voorbij. De tijd 'vliegt’, zeggen ze wel eens en daar lijkt het bij 
ons op school ook op. Deze week zijn we gestart met een extra kleutergroep, zodat we 
met kleinere groepen kunnen blijven werken. 
In de herfstvakantie kregen we het fijne bericht dat Floris is geboren. Het zoontje van juf 
Ryanne, onze taalspecialist. Verderop leest u hier meer over. Deze week is de laatste 
werkweek van juf Elsbeth, zij gaat met zwangerschapsverlof. We wensen haar een hele 
goede tijd toe. Meester Dérian Reinders zal haar vervangen, misschien kennen jullie hem 
nog wel: vorig schooljaar liep meester Dérian stage in groep 5. 
Juf Berdien, de juf van groep 1, is ook in blijde verwachting. Haar verlof gaat 21 januari 
in. Voor haar zijn we druk op zoek naar vervanging. 
In november en begin december is er weer veel te doen op school. Een schoolontbijt op 
9 november, er zijn oudergesprekken het eind van die maand en natuurlijk komt Sint weer 
bij ons op school. Dit zal op vrijdag 2 december zijn. 
 
Dankdag 
Woensdag 2 november is het dankdag. In iedere groep zal er op eigen wijze aandacht aan 
worden gegeven. We mogen God danken voor de vele goede gaven die we ontvangen. 
We hebben vrede in ons land, voldoende te eten en kunnen naar school om daar te leren. 
Natuurlijk zijn er ook zorgen en verdriet. Zorgen in ons land, maar soms ook heel dichtbij 
in gezinnen. Verdriet om mensen die gemist worden. We mogen met onze zorgen en 
vragen bij onze Vader komen. Hij wil naar ons luisteren. Maar laten we niet vergeten 
dankbaar te zijn. Goed dat er één dag per jaar is, waar we stilstaan bij 'dankbaarheid’.  
“Voor alle goede gaven Heer, zij U de dank en eer!” 
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Nieuwe leerlingen 
Er zijn in groep 1 nieuwe leerlingen bijgekomen. 
Het gaat om Milan de Graaf, Semm Lensen en 
Flynn Brunsman. Zij zijn allen onlangs 4 jaar 
geworden en zijn nu gestart. We wensen jullie 
een fijne tijd bij ons op school! 
 
Terugblik Kinderboekenweek 

Wat hebben de kinderen genoten van de Kinderboekenweek. We 
zijn gestart met een dansje. Hierna waren er veel activiteiten. Er 
was een boekenmarkt waarbij veel kinderboeken verkocht zijn. 
Er was een wedstrijd ‘boomhutten maken'. Er zijn prachtige 
kunstwerken ingeleverd. De prijswinnaars zijn voor de vakantie 
bekend gemaakt op Social Schools. Voor de oudere leerlingen is 
er de voorleeswedstrijd. Aanstaande vrijdag is de finale voor 
groep 7 en groep 8 en dan wordt er bepaald wie de beste 
voorlezer van onze school is. Volgende week vrijdag is de finale 
voor groep 5 en groep 6. 

 
Geboorte 
Op 18 oktober is Floris Ramerman geboren. Floris is het zoontje van 
juf Ryanne, onze taalspecialist. Moeder Ryanne en vader Matthijs 
zijn blij en dankbaar met de geboorte van hun zoontje. Floris heeft 
een moeilijke start gehad, maar gelukkig gaat het nu weer goed. 
Vanuit de school een hartelijke felicitatie en we wensen dit jonge 
gezin veel geluk en bovenal Gods ’zegen toe.  
Het adres is: Russenweg 3, 7683 RP Den Ham. 
 
Schoolontbijt 

Op woensdag 9 november doen we, ook dit schooljaar, weer mee met het 
Nationaal Schoolontbijt. De leerlingen hoeven thuis dus niet te ontbijten, 
maar krijgen op school een gezond en heerlijk ontbijt. Vlak voor het ontbijt 
ontvangt u nog een flyer met meer informatie over dit ontbijt. Wel kunnen 
we zeggen dat de leerlingen woensdagochtend zelf een bord, beker en 
bestek mee moeten nemen. 
 
 

Studiedag 
Op woensdag 16 november is er een studiedag gepland voor het team van CBS Nieuwoord. 
De leerlingen zijn deze dag vrij. We gaan als team aan de slag met specifieke onderwijs-
behoeften op taalgebied, bijvoorbeeld TOS (Taal OntwikkelingsStoornis), dyslexie en 
logopedie. Ook is een deel van de dag bestemd voor instructievaardigheden.  
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10-minutengesprekken groep 1 t/m groep 7 
Van maandag 21 november t/m vrijdag 25 november is er een 10-
minutengesprek mogelijk met de leerkracht van uw kind(eren). Deze 
ronde van gesprekken is facultatief, dit wil zeggen vrijwillig. U kunt zelf 
beslissen of u zich hiervoor opgeeft. U kunt zich vanaf maandag 14 
november, zoals gebruikelijk, inschrijven via Social Schools. 
T.z.t. krijgen de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 een 
uitnodiging voor het adviesgesprek van hun zoon/dochter. 

 
Sinterklaas 
Sinterklaas heeft ons laten weten, dat hij weer tijd heeft vrij 
gemaakt om onze school te bezoeken. Dit schooljaar komt hij op 
vrijdag 2 december langs op CBS Nieuwoord.   
Via de Sinterklaascommmissie komt er t.z.t. meer info.  
 
Traktaties 

We krijgen signalen dat een traktatie bij een verjaardag soms erg uitgebreid is. 
Soms met meerdere lekkere dingen en zelfs speeltjes erbij. We willen u vragen 
om de traktatie bij één ‘lekker iets’ te houden. Wilt u meer geven, dan kunt u 
dat thuis op het kinderfeestje doen.  
 

Oude schoolplaten 
Bij ons op school bevindt zich een kist vol met oude schoolplaten. Deze worden al heel lang 
niet meer gebruikt. We willen deze verkopen. We willen u als ouders van onze school als 
eerste de kans geven deze te kopen. Op woensdag 2 november om 12.30 uur (direct na 
schooltijd) kunt u de platen vinden in het lege lokaal tegenover groep 6.  
De platen kosten € 5,- per stuk.  
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Zending 
Het bedrag van de afgelopen maand is: € 120,19. 
Hierbij een aantal foto’s en een brief over ons Zendingsproject! 
 

    
 
Beste ouders/verzorgers en kinderen van CBS Nieuwoord, 
 
Dit zijn de kinderen van de Goodwill school in Nepal. Nepal ligt in Azië en heeft de allerhoogste berg 
op de wereld. Deze berg heet de Mount Everest. De school staat in de plaats Pokhara. Dit is na de 
hoofdstad Katmandu de tweede grootste stad in Nepal. De kinderen hebben nu de grote vakantie. Ze 
noemen dat ‘dashain’. In deze vakantie vieren ze ook festival dat alle Nepalese mensen vieren in deze 
cultuur. Het is een Hindoeïstische cultuur. Deze kinderen hebben meesters en juffen net als jullie. De 
juf op de achterste rij heet Beeba. Zij kent de Here Jezus en zij vindt het supermooi dat jullie gaan 
sparen voor deze school. Hebben jullie de naam Beeba al eens gehoord in Nederland? Ze vraagt of 
jullie willen sparen voor spelletjes en materialen voor deze kinderen. Ze is heel blij dat een school in 
Nederland, in Vroomshoop dit wil gaan doen.   
De kinderen vinden knutselen erg leuk. Ze doen het niet zo vaak als jullie. Zie je al deze kinderen die in 
de klas zitten bij juf Beeba? Dit zijn er meer dan er bij jullie in de groep zitten. Ze zou het heel fijn vinden 
om meer te knutselen en taal- en rekenspellen te spelen met de kinderen. Helpen jullie mee door iedere 
maandag wat geld mee te nemen voor deze juf met haar klas?  
 
Heel hartelijk bedankt voor jullie liefde en veel spaarplezier.  
 
Een hartelijke groet van Rianne Binnenmars 
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Kind op Maandag 
Groep 1 t/m groep 8 

 
Agenda 

 
  
 

Week 43: 24 t/m 28 oktober 2022 
De Heer verschijnt op de Sinaï, Exodus 19 
De tien geboden, Exodus 20: 1-17 
Twee stenen tafelen, Exodus 20: 18-21 + 31: 18 
Week 44: 31 oktober t/m 4 november 2022 
Het gouden kalf, Exodus 32: 1-6 
Mozes komt terug, Exodus 32: 7-20 
Nieuwe stenen tafelen, Exodus 34 
Week 45: 7 t/m 11 november 2022 

Het volk klaagt, Numeri 11: 1-23 
Zeventig oudsten, Numeri 11: 24-35 
Mirjam wordt gestraft, Numeri 12 
Week 46: 14 t/m 18 november 2022 
Verkenners in het land, Numeri 13: 1-24 
De verkenners komen terug, Numeri 13:25 – 14:9 
Het water van Meriba, Numeri 20: 1-13 

Week 47: 21 t/m 25 november 2022 
Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31: 1-8 
Mozes sterft, Deuteronomium 34: 1-12 
De doortocht door de Jordaan, Jozua 4: 4-9 

Week 48: 28 november t/m 2 december 2022 
De roeping van Jesaja, Jesaja 6: 1-13 
De nieuwe koning en de tijd van vrede, Jesaja 11: 1-10 
Troost voor het volk, Jesaja 40: 1-11 

2 november Dankdag 
2 november Oude schoolplaten te koop 
9 november Schoolontbijt 
16 november Studiedag, alle leerlingen vrij 
Week van 21 november 10-minutengesprekken groep 1 t/m groep 7 
29 november Volgende Nieuw   tje 


