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Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 
 

 
In en om de school  
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
We beleven moeilijke tijden. Het valt mij op dat veel mensen gaan voor hun eigen gelijk en 
geluk. En dat wat een ander ervan denkt, doet er niet toe of is van ondergeschikt belang. We 
leven in een maatschappij die veelal ik-gericht te werk gaat, de saamhorigheid is soms ver te 
zoeken. 
 
Ik zou u en jullie willen vragen eens even voor de spiegel te gaan staan. Stel jezelf de vraag: 
“Hoe sta ik tegenover een ander en hoe ga ik om met iemand die totaal anders leeft/denkt 
dan dat ik zelf gewend ben?” Nadat je voor jezelf de balans hebt opgemaakt, zou je in gesprek 
kunnen gaan met een ander (je man, je vrouw of je kinderen) en met elkaar delen wat jij 
beter/anders zou kunnen doen in een wereld die behoefte heeft aan mensen die de ander 
uitnemender achten dan zichzelf! 
 
Met de saamhorigheid op CBS Nieuwoord zat het de laatste weken wel goed. We kregen te 
maken met verschillende leerkrachten die ziek werden en soms zelfs nog ziek zijn. De een na 
de ander moest het bijltje erbij neerleggen. Telkens was er een collega bereid een stapje 
harder te lopen of extra te zetten, zodat het onderwijs aan de kinderen doorgang kon vinden.  
 
In de afgelopen vijf weken waren we maar twee dagen genoodzaakt om kinderen (groep 4) 
vrijaf te geven, omdat we geen groepsleerkracht beschikbaar hadden. Ik hoop dat het tot de 
kerstvakantie blijft bij deze twee dagen. We zullen er vanuit de school alles aan doen om het 
onderwijs door te laten gaan. 
 
Een hartelijke groet, mede namens het team, 
Gijs van den Brink 
 

 
 

 

 
 
 
30 november 2021 
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Nieuwe leerlingen 
De afgelopen periode zijn Max (Heun), Seb 
(Teunis) en Jip (Zandbergen) bij ons op 
school gekomen. Het bijzondere van deze 
drie kinderen is dat hun namen allemaal uit 
drie letters bestaan. Je zou kunnen zeggen, 
kort maar krachtig. Misschien past het ook 
wel bij het karakter van deze kinderen; dat ze 
krachtig zijn. Ik hoor het graag. Wij wensen 
ze in ieder geval alle drie, samen met hun 
ouders, een prettige tijd bij ons op school. 
 
Sinterklaasviering 

Gelukkig kan de viering van Sinterklaas 
aanstaande vrijdag doorgaan. Helaas mogen er 
geen ouders bij aanwezig zijn. De kinderen zullen 
Sinterklaas met zijn beide Pieten welkom heten 
op school. Er worden voor de kinderen op het 
schoolplein vakken getekend, zodat we de 
groepen niet vermengen. Voor de rest willen we 

graag met iedere groep afzonderlijk een gezellig feest vieren. We zijn blij dat dit wel mogelijk 
is en hopen dat de kinderen en de medewerkers een gezellige dag beleven. 
 
Kerstwandeling 
De kerstwandeling van woensdag 22 december gaat i.v.m. de coronamaatregelen niet door. 
We hebben de voorbereidingen daarvoor stopgezet en het plan verschoven naar volgend 
schooljaar. Natuurlijk zullen we met de kinderen wel stilstaan bij het feest van de geboren 
Zoon van God. Hoe we dit vorm geven, krijgt u later van de kerstcommissie te horen. 
 
De Week van de Lentekriebels  
Volgend voorjaar zullen we als school deelnemen aan de week van de lentekriebels. Dat is 
een nationale projectweek voor het basisonderwijs. Een belangrijk doel is om kinderen (ieder 
op haar/zijn eigen niveau) kennis te laten maken met relationele en seksuele vorming. Het 
leek mij goed dit alvast bij u aan te kondigen. 
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Zending 
Het bedrag van de afgelopen maand was: € 267,25 !! 
 
Wat fijn dat we al een mooi bedrag hebben meegenomen voor ons project in Namibië. We 
sparen voor speelgoed, zodat de kinderen die door de familie Shipipa opgevangen worden 
eerst kunnen spelen wanneer ze uit school komen. Daarnaast willen we deze familie ook 
graag ondersteunen door een aantal schooluniformen en schoolmaterialen te kopen voor de 
kinderen. In Namibië is het namelijk zo dat je zonder schooluniform niet naar school mag. Een 
schooluniform kost € 25,- per kind. De schoolmaterialen die elk kind nodig heeft bedragen 
ook € 25,-. Erg fijn om te zien dat een enkele leerling van ons dit bedrag al mee heeft genomen 
om 1 kind te voorzien van materialen en een uniform.   
In Namibië begint rond de kerst de 'zomervakantie'. Omdat Namibië op het zuidelijk halfrond 
ligt is het daar zomer wanneer het bij ons winter is. Dus starten de kinderen in januari ook in 
een nieuwe klas.  
De familie Shipipa vangt ongeveer 100 kinderen op. Dit doen ze vanuit hun eigen huis. Iedere 
dag mogen de kinderen uit school spelen, huiswerk maken, naar een verhaal uit de Bijbel 
luisteren en een warme maaltijd eten bij de familie Shipipa. Deze familie is erg belangrijk voor 
veel kinderen uit de sloppenwijk.  
Op de website www.lighthouseministry.nl of www.familieshipipa.nl vindt u nog meer foto's 
en verhalen.  
  
Helpt u ook? Wilt u uw kind dan op maandag zendingsgeld meegeven? Vele kleine beetjes 
kunnen daar net het verschil maken. En zo mogen wij onze kinderen leren dat wij mogen 
delen van onze rijkdom.  
 
Kind op Maandag 
Groep 1 t/m groep 8 

 
 
 

Week 48: 29 november t/m 3 december 2021 
Naomi gaat terug naar Bethlehem, Ruth 1: 14a 
Ruth gaat met Naomi mee, Ruth 1: 14b-22 
Bij Boaz, Ruth 2: 1-17 
Week 49: 6 t/m 10 december 2021 
Het plan van Naomi, Ruth 2: 18 - 3:6 
Op de dorsvloer, Ruth 3: 7-18 
Een kind van Bethlehem, Ruth 4 
Week 50: 13 t/m 17 december 2021 
Zacharias krijgt een goed bericht, Lucas 1: 5-25 
Gabriël komt bij Maria, Lucas 1: 26-38 
Maria en Elisabeth, Lucas 1: 39-56 
Week 51: 20 t/m 24 december 2021 
Johannes wordt geboren, Lucas 1: 57 - 80 
Jozef droomt, Matteüs 1: 18-25 
Jezus wordt geboren, Lucas 2: 1-20 
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Agenda 

 
 

3 december Sinterklaasviering 
21 december Volgende Nieuw   tje 


