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Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 

In en om de school  
We leven nog steeds in een hele bijzondere periode; de vooruitzichten zijn ook nog niet erg 
positief, maar we moedigen u en jullie aan om vol te houden.  
Op school zijn we nog steeds erg voorzichtig en houden we ons goed aan de maatregelen. We 
merken dat ouders/verzorgers en kinderen, ook erg hun best doen om zich aan de maat-
regelen te houden.  
 
Hierbij de afspraken, rondom verkoudheid, zoals deze gelden bij ons op school: 

 Als kinderen verkouden zijn waarbij ze hoesten, keelpijn en/of koorts hebben, 
mogen ze niet naar school. 

 Als kinderen verkouden zijn met een loopneus, mogen ze niet naar school. 
 Als kinderen verkouden zijn en een verstopte neus hebben, mogen ze wel naar 

school. 
 De kinderen moeten 24 uur klachtenvrij zijn voor ze weer naar school mogen. 
 Kinderen waarvan bekend is dat ze hooikoorts hebben, mogen naar school. 
 Wanneer leerlingen een negatieve testuitslag hebben en geen loopneus, hoest-

klachten of koorts hebben, mogen ze weer naar school. 
 Leerkrachten worden getest wanneer ze verkouden zijn. 
 Wanneer er bij leerkrachten geen sprake is van een loopneus, koorts of 

hoestklachten mogen leerkrachten bij een negatieve uitslag naar school. 
 Wanneer er bij leerkrachten wel sprake is van bovenstaande klachten, blijven ze 

thuis en proberen we vervanging te regelen. 
 Wanneer een gezinslid getest moet worden, blijven de kinderen uit dit gezin thuis. 

Wanneer de uitslag negatief is, mogen de kinderen weer naar school. Wanneer 
de uitslag positief is moeten de kinderen in quarantaine. 

 Als er binnen een groep één kind positief getest is, moet de hele groep 5 dagen in 
quarantaine. Na deze 5 dagen, moeten alle kinderen getest worden. Wanneer de 
uitslag van de test negatief is, mogen de kinderen weer naar school. Dit geldt ook voor 
de leerkracht van de betreffende groep. Wanneer een ouder/verzorger, besluit om 
het kind niet te laten testen, moet het kind 10 dagen in quarantaine. 
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 Wanneer een gezinslid verkouden is waarbij ze een loopneus hebben, hoesten, 
keelpijn en/of koorts hebben, moeten de (andere) kinderen ook thuisblijven tot de 
uitslag negatief is. Wanneer er besloten wordt om het verkouden gezinslid niet te 
laten testen, moeten de (andere) kinderen nog 5 dagen thuisblijven nadat het 
verkouden gezinslid 24 uur klachtenvrij is. 

 
We beseffen ons erg goed dat deze afspraken belastend kunnen zijn voor het gezin, maar 
hopen juist door deze afspraken het coronavirus zoveel mogelijk buiten school te houden. 
 
Een hartelijke groet, mede namens het team,  
Magreet Drent 
 

Nieuwe leerlingen 
In de afgelopen weken hebben we de volgende 
leerlingen verwelkomd in de instroomgroep: 
Chloé Bijlstra, Loïs Dubbink, Davey de Graaf en 
Finn Hekman. 
We wensen jullie veel plezier bij ons op school! 
 

Afscheid 

Vorige week maandag hebben we afscheid genomen van juf Tamara Dumas. Juf Tamara heeft 
een langere periode invalwerk bij ons op school gedaan. Vorig schooljaar heeft ze les gegeven 
aan groep 5 en dit schooljaar stond ze voor groep 2.  
Juf Tamara, we willen je nogmaals hartelijk danken voor je inzet bij ons op school. We hebben 
je leren kennen als een leuke collega en lieve juf. We wensen je het allerbeste en hopelijk 
vind je snel een leuke baan. 
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Werkgroep continurooster 
Vorige week heeft de werkgroep ‘continurooster’ 
een eerste (online) bijeenkomst gehad. 
Voor deze werkgroep hebben de volgende ouders 
zich opgegeven: Marieke Paters, Ellen Olsman en 
Joke Braakman.  
Namens het team/MR/directie: Alien van den Akker, 
Linda van Dijk, Ard Baan en Magreet Drent. 
 
We hebben tijdens deze eerste bijeenkomst 
gesproken over de verschillende modellen die er zijn voor een school. We hebben vijf 
verschillende modellen bekeken en besproken. Hier zit ook het model bij welke we voor de 
coronaperiode hadden. In de volgende bijeenkomst gaan we twee of drie modellen kiezen 
die bij onze school zullen passen. Er zal te zijner tijd ook een enquête komen voor de 
ouders/verzorgers. We zullen u zoveel mogelijk op de hoogte houden hoe het proces verloopt 
en hopen dan samen, met de ouders/verzorgers, tot een goede beslissing te komen. 
 

Paasviering 
Aanstaande donderdag (1 april) hebben alle leerlingen een Paasviering in de klas. Alle 
groepen hebben deze dag een eigen invulling.  
De ouderraad verzorgt dit jaar geen Paasmaaltijd in verband met de maatregelen van het 
RIVM. Daarom hebben we besloten om de kinderen hun eigen eten en drinken mee te laten 
nemen. We willen u als ouders/verzorgers vragen om geen uitgebreide maaltijd aan uw 
kind(eren) mee te geven, om grote verschillen in de klassen te voorkomen. Zo houden we het 
voor alle kinderen enigszins gelijk. De ouderraad zorgt voor een kleine versnapering bij het 
eten. De kinderen zijn deze dag om 13.00 uur / 13.10 uur vrij.  
De leerlingen hebben op dinsdag 6 april een extra vrije dag. 
 

Koningsdag 
Het duurt nog even maar op dinsdag 27 april is het 
Koningsdag. Normaal valt deze feestdag in de 
meivakantie, maar dit jaar is dat niet het geval. De 
kinderen zijn op dinsdag 27 april vrij, maar moeten op 
maandag 26 april en woensdag 28 april wel naar school. 
Op vrijdag 23 april staan de Koningsspelen gepland, 
hierover volgt meer informatie via Social Schools. 
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Zending 
Het bedrag van de afgelopen maand was: € 205,35. 

 
Kind op Maandag 

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

Agenda 
1 april Alle groepen om 13:00 uur / 13:10 uur vrij 

2 april Vrij i.v.m. Goede Vrijdag 

5 april Vrij i.v.m. Tweede Paasdag 

6 april Extra vrije dag 

19 april (onder voorbehoud) Schoolreisje groep 1 en 2 

Week van 19 april Oudergesprekken 

20 t/m 22 april Cito eindtoets groep 8 

20 april Volgende Nieuw   tje 

27 april Vrij i.v.m. Koningsdag 

 

Namens het team van CBS Nieuwoord wensen we u en 
jullie fijne Paasdagen! 

 
 

 

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 14: 5 t/m 9 april 2021 
Het besluit van koning Cyrus, Ezra 1: 1-11 
Offers en fundamenten, Ezra 3: 1-13 
Tegenstanders, Ezra 4: 1-24 

Week 15: 12 t/m 16 april 2021 
Mag dit wel?, Ezra 5:1 - 6:12 
De tempel is klaar, Ezra 6: 13-22 
Nehemia gaat naar Jeruzalem, Nehemia 1: 1 - 2:10 

Week 16: 19 t/m 23 april 2021 
God zal ons helpen, Nehemia 2: 11-20 
Bouwen en opletten, Nehemia 3-4 
Ezra heeft een bijzonder boek, Nehemia 8: 1-12 

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 

Week 14: 5 t/m 9 april 2021 
Bijbelboekje: Jezus is opgestaan 
 

Week 15: 12 t/m 16 april 2021 
De Emmaüsgangers, Marcus 16: 12 en 13  
Bijbelboekje: Jezus is opgestaan  
De verschijning aan de discipelen, Johannes 20: 19-23 

Week 16: 19 t/m 23 april 2021 
De verschijning aan Thomas, Johannes 20: 24-29  
De verschijning aan het meer van Tiberias, Johannes 21 


