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Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 

In en om de school  
Allereerst willen we u als ouders/verzorgers een compliment geven voor het thuiswerken in 
deze periode. Naast uw werk, bent u nu ook druk met ‘het onderwijzen’ van uw kind(eren). 
We begrijpen heel goed dat dit erg veel van u vraagt, maar ondanks alles zien wij dat u het 
goed doet.  
 
Ook willen we onze leerlingen een pluim geven voor de manier waarop ze met het 
thuisonderwijs omgaan. Voor jullie is het ook zeker niet gemakkelijk, nog even volhouden 
jongens en meisjes! 
 
Ten slotte wil ik onze leerkrachten ook een compliment geven. Ze doen er alles aan om het 
de leerlingen en ouders/verzorgers zo gemakkelijk mogelijk te maken. Het vraagt best veel 
van de leerkrachten, maar ook zij slaan zich er goed doorheen. 
 
Er wordt veel gebruik gemaakt van de noodopvang, elke week wordt de groep groter.  
Het blijkt dat niet alle kinderen, die naar de noodopvang gaan, hun spullen bij zich hebben. Er 
ontbreekt nogal eens methodewerk of een oplader. Ook zijn de Chromebooks niet altijd 
opgeladen als de kinderen op de noodopvang komen. Wilt u hier als ouders/verzorgers op 
letten? 
We hopen dat we iedereen snel weer op school mogen begroeten in de klas, maar dat moeten 
we toch nog even afwachten. We wensen u en jullie veel succes bij het thuiswerken. 
 
Een hartelijke groet, mede namens het team, 
Magreet Drent 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

26 januari 2021 
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Nieuwe leerlingen 
Als we weer naar school mogen, verwelkomen 
we Levy Price en Mila Marsman als instroom- 
leerlingen in groep 1. 
Levy en Mila, we vinden het fijn dat jullie bij ons 
op school komen en wensen jullie alvast veel 
plezier bij ons op cbs Nieuwoord! 
 

Terugblik Kerst 
Helaas konden we het Kerstfeest dit jaar niet in de kerk vieren door het Coronavirus. Alle 
groepen hebben meegewerkt aan de Kerstmusical van cbs Nieuwoord. Het filmpje van de 
Kerstmusical hebben we op Social Schools gezet en deze konden jullie thuis samen bekijken. 
Alle groepen hadden een leuke scène ingestudeerd en mede dankzij de dronebeelden van 
meester Harno is het een geslaagde musical geworden. We hebben veel positieve reacties 
gekregen, leuk om te horen!  

 
 

Open huis 
Zoals u op onderstaande poster ziet, is er volgende week de inschrijving van nieuwe 
leerlingen. Omdat een rondleiding op school fysiek niet mogelijk is, komt er een virtuele 
rondleiding op de website. Wanneer uw kind voor 1 oktober 2022 vier jaar wordt, kunt u hem 
of haar inschrijven op school. Hiervoor kunt u een inschrijfformulier op school halen. 
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Kind op Maandag 
Groep 1 en groep 2            Groep 3 t/m groep 8 

 
Agenda 

8 februari Weer naar school? 

16 februari Volgende Nieuw   tje 

 
 

Keep up the good work! 
 
 
 
 
 

Week 5: 1 februari t/m 5 februari 2021 
Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5: 1-11 
De melaatse man, Lucas 5: 12-16 
De verlamde man, Lucas 5: 17-26 
 

Week 6: 8 februari t/m 12 februari 2021 
Aren plukken op de sabbat, Lucas 6: 1-5 
Genezing op de sabbat, Lucas 6: 6-11 
De twaalf apostelen, Lucas 6: 12-19 
 

Week 7: 15 februari t/m 19 februari 2021 
Wees barmhartig, Lucas 6: 26-38 
Boom en vrucht, Lucas 6: 43-45 
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7: 1-10 

 

Week 5: 1 februari t/m 5 februari 2021 
De storm op het meer, Matteüs 8: 23-27 
Bijbelboekje: Jezus en de storm   
De genezing van de verlamde, Lucas 5: 17-26 
Bijbelboekje: De genezing van de verlamde 

Week 6: 8 februari t/m 12 februari 2021 
Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8: 40-56  
Bijbelboekje: Het dochtertje van Jaïrus 
De spijziging van de vijfduizend, Lucas 9: 10-17 
Bijbelboekje: Vijf broden en twee vissen 

Week 7: 15 februari t/m 19 februari 2021 
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10: 25-37 
Bijbelboekje: De barmhartige Samaritaan 
Het verloren schaap, Lucas 15: 1-7 
Bijbelboekje: Het schaapje dat gevonden werd 


