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Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 

In en om de school  
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Vorige week maandag zijn we het nieuwe schooljaar met elkaar begonnen. We zijn blij 
en dankbaar dat alle kinderen en medewerkers weer van start konden gaan. Nu de 
tweede week bezig is, zitten we alweer volop in de onderwijsmodus. Vandaag heb ik, 
samen met Jan Vermeij, zeven collega's in zeven groepen bezocht. We hebben gekeken 
naar coöperatieve werkvormen en veel van én met elkaar geleerd. Morgenvroeg 
(woensdag) zullen we nog eens vier groepen bezoeken. Morgenmiddag zullen we dit 
driejarige traject met een teambijeenkomst afronden. Tevens zullen we afspraken maken 
hoe we hier in de toekomst verder mee zullen gaan. We zullen u daarover informeren.  
 
Ik hoop dat we samen een mooi en plezierig schooljaar zullen beleven en sluit af met een 
gedicht dat ik tijdens mijn vakantie in Griekenland heb gemaakt. De bijbehorende foto is 
ook in Griekenland (op Evia in Marmari) gemaakt. 
 

De zon zegt de zee 
ik ga met je mee. 

Het zand is verlicht 
een prachtig gezicht. 

 
Straks schittert het water 

en wordt het wat later 
dan schijnen de stralen 

voor gave verhalen! 
 

De schepping is schoon 
klinkt op hoge toon 

het schalt over toppen 
en is niet te stoppen. 

 

 
 

 

 
 
 

31 augustus 2021 
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De Koning daarboven 
leert kinderen loven 

vanaf deze aarde 
't heeft eeuwigheidswaarde! 

 
 

 

 
Nieuwe leerlingen 

Na de zomervakantie hebben we Josenalia en 
Joselania Da Costa Barros, Ninthe Becker, Robin van 
Bloois, Danaé Knol, Fynn Luchies, Sven Otter en Nina 
Rensink welkom geheten in de instroomgroep: 
Josenalia en Joselania, Ninthe, Robin, Danaé, Fynn, 
Sven en Nina we wensen jullie veel plezier bij ons op 
school! 
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Bedankje juf Vosjan 
Ik mag ervan gaan genieten en dat hoop ik zeker te doen. En wat is er een prachtig feest 
gegeven op 6 juli 2021. Alle leerlingen deden mee met een kleine uitvoering van wat ze hadden 
geleerd tijdens de drumworkshop van Joost Visser. Groep zes heeft ook nog een prachtig 
pensioenlied voor me gezongen! Ook ben ik erg verwend met cadeautjes, kaarten, een 
fotoalbum e.d. En wat was de school mooi versierd! Iedereen heel hartelijk bedankt! 
- Juf Vosjan -  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatieavond/Informatiebrief 
Zoals eerder vermeld, is er dit jaar geen informatieavond. Dit in verband met het Coronavirus. 
Alle groepen hebben deze week de belangrijkste informatie voor hun eigen groep, via een 
informatiebrief, ontvangen. Zo bent u als ouders/verzorgers op de hoogte van wat er dit 
schooljaar in de groep(en) van uw kind(eren) staat te gebeuren. 
 
Startavond ouderraad 
Normaal gesproken is er elk jaar aan het begin van het schooljaar een startavond voor alle 
ouders/verzorgers en kinderen. Ook deze avond kan helaas niet doorgaan in verband met het 
Coronavirus. 
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Streetwise 
Op donderdag 2 september a.s. komt de ANWB haar Streetwise – 
programma bij ons op school uitvoeren. De verschillende groepen zullen 
met diverse activiteiten bezig zijn. De weersverwachtingen zijn goed, we 
kijken met elkaar uit naar deze, voor alle kinderen, leuke en zinvolle dag. 

 

Startgesprekken 
De startgesprekken die voor volgende week gepland staan kunnen ook niet doorgaan. Na de 
persconferentie van 20 september zullen we besluiten of de startgesprekken fysiek of online 
gaan plaatsvinden. Het is de bedoeling deze gesprekken te voeren in de week van maandag 
27 september. 
 

Communicatie ouders/verzorgers 
Omdat het niet voor alle ouders/verzorgers duidelijk is hoe de school het beste te bereiken is 
en waar de informatie is te vinden, zetten we hieronder een aantal zaken op een rijtje:  
 

 Website: voor algemene informatie over school (schoolgids, kalender, agenda, etc.)  
 Social Schools: huiswerk, nieuwtjes en foto’s uit de groep  
 Mail: om iets door te geven in de vorm van een mededeling  
 Bellen/langskomen: wanneer het goed is om elkaar te spreken 

 
Hieronder volgt een overzicht van de mailadressen van de leerkrachten: 
 

Juf Berdien Meijerink berdien@cbsnieuwoord.nl 

Juf Judith Khajo judith@cbsnieuwoord.nl 

Juf Ineke Stokvis ineke@cbsnieuwoord.nl 

Juf Tamara Dumas tamara@cbsnieuwoord.nl 

Juf Rita Platjes rita@cbsnieuwoord.nl 

Meester Steven Abbes steven@cbsnieuwoord.nl 

Juf Herma Koenderink herma@cbsnieuwoord.nl 

Meester Jeroen Jansen jeroen@cbsnieuwoord.nl 

Juf Elselien Ramerman elselien@cbsnieuwoord.nl 

Meester Harno Korblet harno@cbsnieuwoord.nl 

Juf Linda van Dijk linda@cbsnieuwoord.nl 

Meester Ard Baan ard@cbsnieuwoord.nl 

Juf Elsbeth Spoelman elsbeth@cbsnieuwoord.nl 

Juf Alien van den Akker alien@cbsnieuwoord.nl 

Juf Lusette van Harten lusette@cbsnieuwoord.nl 

Juf Greta Waijerink greta@cbsnieuwoord.nl 

Juf Iny van Tebberen iny@cbsnieuwoord.nl 

Meester Gijs van den Brink 
Juf Magreet Drent 

directie@cbsnieuwoord.nl of 
gijs@cbsnieuwoord.nl 
magreet@cbsnieuwoord.nl  
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Even voorstellen 
 

Mijn naam is Manon van den Honert. Ik ben 25 jaar oud 
en woonachtig in Hardenberg. Vorig schooljaar mocht 
ik als stagiaire in groep 3 kennismaken met CBS 
Nieuwoord, alle leuke en lieve kinderen en de gezellige 
collega’s. Ik heb mijn onderwijsassistent diploma 
behaald en ik ben vanaf dit schooljaar op maandag t/m 
woensdag werkzaam als onderwijsassistent in de 
groepen 5 t/m 8. Naast het werken ga ik ook de 
opleiding deeltijd Pabo volgen en zal ik op donderdag 
op CBS Nieuwoord aanwezig zijn als stagiaire. In het 
eerste half jaar loop ik stage in groep 2 en later in het 
schooljaar in één van de andere groepen. Ik kijk enorm 
uit naar dit schooljaar waarin ik de kinderen van alle 
verschillende groepen kan ondersteunen bij hun 
ontwikkeling en ze kan zien groeien. Ik hoop op een leuk 
schooljaar en een goede samenwerking!  

 
Geboren 
Op 22 augustus zijn meester Steven Abbes en zijn vrouw Diewertje de trotse ouders 
geworden van een zoon, zijn naam is Elai.  
 
Meester Steven, Diewertje en grote zus Emilie, van harte gefeliciteerd met jullie mooie zoon 
en broertje. We wensen jullie veel geluk met elkaar en Gods zegen.  
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Loes adviseert ouders 
Iedere gemeente heeft een centraal punt waar 
ouders/verzorgers terecht kunnen voor informatie en advies 
over opgroeien en opvoeden. Bijvoorbeeld het zorgloket of het 
CJG in de gemeente. Organisaties werken daar samen voor 
ouders/verzorgers op het gebied van opvoeden en opgroeien.  
 

Hieronder een overzicht van webinars, cursussen en lezingen voor ouders/verzorgers in de 
maanden september en oktober. 
 
September 

Cursus ‘Billy Boem voor kinderen 
die opgroeien in gezin met 
stress, spanning of 
psychische problemen’ 

Start d.d. 6 
september 

https://www.loes.nl/agenda/items-op-
datum/billy-boem-club-voor-kinderen-
die-opgroeien-in-gezin-met-stress,-
spanning-of-psychische-
problemen.html 

Webinar ‘Gezin in scheiding; zorg 
goed voor jezelf’ 

Start d.d. 14 
september 

https://www.loes.nl/agenda/items-op-
datum/14057-2021-09-14.html   

Webinar ‘Praten met je kind over 
relaties en seksualiteit (4-
12 jr.)’ 

Start d.d. 16 
september 

https://www.loes.nl/agenda/items-op-
datum/14048-2021-09-16.html 

Webinar ‘Het Puberbrein’ Start d.d. 27 
september 

https://www.loes.nl/agenda/items-op-
datum/14046-2021-09-27.html 

Cursus ‘Pubers (12-16 jr.) met Pit’ Start 29 
september 

https://www.loes.nl/agenda/items-op-
datum/14032-2021-09-28.html 

Webinar ‘Opvoeden en Multimedia 
(12-16 jr.) 

Start d.d. 30 
september 

https://www.loes.nl/agenda/items-op-
datum/14070-2021-09-30.html 

Webinar ‘Inzichten in Autisme’ Start d.d. 30 
september 

https://www.loes.nl/agenda/items-op-
datum/14045-2021-09-30.html 

 
Oktober 

Webinar ‘Online Pesten (9-12 jr.)’ Start d.d. 5 
oktober 

https://www.loes.nl/agenda/items-op-
datum/14056-2021-10-05.html 

Lezing ‘En toen ineens was ik 
stiefmoeder’ 

Start d.d. 5 
oktober 

https://www.loes.nl/agenda/items-op-
datum/en-toen-ineens-was-ik-
stiefmoeder.html 

Webinar ‘Communiceren met 
kinderen’ 

Start d.d. 6 
oktober 

https://www.loes.nl/agenda/items-op-
datum/14062-2021-10-06.html 

Webinar ‘Opvoeden en Multimedia 
(6-12 jr.)’ 

Start d.d. 7 
oktober 

https://www.loes.nl/agenda/items-op-
datum/14055-2021-10-07.html 

Digitale 
ouder-
avond 

‘Scherm de Baas’ Start d.d. 26 
oktober 

https://www.loes.nl/agenda/items-op-
datum/digitale-ouderavond-scherm-de-
baas.html 

Webinar ‘Van Basisschool naar 
Brugklas (groep 7)’ 

Start d.d. 28 
oktober 

https://www.loes.nl/agenda/items-op-
datum/14066-2021-10-28.html 
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Zending 
Het bedrag van de afgelopen maand was: € 69,25. We willen alle ouders, verzorgers en 
kinderen hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan het geld voor de zending. 
 

Kind op Maandag 

Groep 1 t/m groep 8 

 

 Agenda 

 
 
  
 
 

Week 35: 30 augustus t/m 3 september 2021 
Isaak en Rebekka, Genesis 24 
Het eerstgeboorterecht, Genesis 25: 27-34 
Esau trouwt met Jehudit, Genesis 26: 34-35 

Week 36: 6 t/m 10 september 
Isaäk roept zijn zoon bij zich, Genesis 27: 1-17 
Jakob krijgt de zegen, Genesis 27: 18-29 
Esau komt terug, Genesis 27: 30-46 

Week 37: 13 t/m 17 september 
Jakob in Betel, Genesis 28:10-22 
Bij de bron, Genesis 29:1-14 
Jakob werkt, Genesis 29:15-20 

Week 38: 20 t/m 24 september 
Jakob trouwt met Lea, Genesis 29:21-30 
De zonen van Lea, Genesis 29:31-35 
Rachel wordt moeder, Genesis 30:1-24 

Week 39: 27 september t/m 1 oktober 
Jakob wil weg, Genesis 30:25-36 
Takken in het water, Genesis 30:37-43 
Jakob gaat weg, Genesis 31:17-24 

2 september Streetwise 

Week van 27 september Startgesprekken 

28 september Volgende Nieuw   tje 


