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Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 
In en om de school  
Vandaag is De Grote Rekendag. In alle groepen zijn de kinderen een hele morgen bezig met 
rekenactiviteiten. Het thema van de 20e editie van deze dag is: “Bouwavonturen.” Prachtig 
om met de hele school bezig te zijn met andersoortige rekenactiviteiten. De kinderen gaan 
het belang van rekenen nog meer inzien. 
 
Ondertussen gaat de oorlog in Oekraïne dag in dag uit maar door. De beelden op televisie, de 
foto’s in de krant. Ik merk dat ik er niet aan gewend raak. Het is niet voor te stellen dat we 
met de beschaving van 2022 in zo’n groot conflict terechtkomen. Het is mijn hoop en wens 
dat het verstand spoedig zal zegevieren en dat de rust terugkeert.  
 
Vooralsnog zijn er geen kinderen vanuit Oekraïne die bij ons op school onderdak dienen te 
krijgen. Er zijn al wel kinderen in onze gemeente, die op andere plekken worden opgevangen. 
Wanneer het noodzakelijk wordt, zullen wij ook de deuren van onze school openstellen om 
deze kinderen de helpende hand te bieden. Daarbij zullen we rekening houden met onze 
mogelijkheden. U zult er ook tijdig over geïnformeerd worden. 
 
Meester Gijs 
 
Nieuwe leerlingen 
Twee leerlingen zijn bij de instroomgroep 
gekomen. Nova en Linde heten we van harte 
welkom! We wensen jullie, met jullie ouders, 
een mooie tijd op CBS Nieuwoord. Inmiddels is 
het aantal kinderen in deze groep opgelopen 
tot 13. Juf Magreet geeft de kinderen met veel 
plezier de lessen! 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

30 maart 2022 



2 | P a g i n a  
Nieuw        tje 2021/2022 – nummer 8 

Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

Rapport inleveren 
Wij komen graag weer in het bezit van alle rapporten. Zou u ervoor willen zorgen dat wij op 
vrijdag 8 april alle rapporten weer in de school hebben? Bij voorbaat hartelijk bedankt voor 
uw medewerking! 
 
Schoolreisjes/Kamp 
Hieronder ziet u het overzicht van de schoolreizen en het schoolkamp. De groepen 3/4 en 5/6 
hebben van dag geruild. Ik wens alle kinderen en de begeleiding een fijne dag met elkaar. 
 
Groep Datum Locatie 
1 en 2 Dinsdag 12 april Giga Konijnenhol, Beerze 
8 Woensdag 11 mei t/m vrijdag 13 mei De Wolfskuil, Ommen 
5 en 6 Maandag 23 mei Julianatoren, Apeldoorn 
3 en 4 
7 

Dinsdag 24 mei Dinoland, Zwolle 
Avonturenpark, Hellendoorn 

 
Paasviering 
Op donderdag 14 april hebben alle kinderen een Paasviering in 
de klas, daarnaast organiseert de ouderraad een Paasmaaltijd. 
Wilt u daarom een plastic beker/bord en bestek meegeven? 
Alvast bedankt! De kinderen zijn deze dag om 13:15 uur vrij. 
 
Dinsdag 19 april (na Pasen) 
Dinsdag 19 april is voor de kinderen een vrije dag. De 
leerkrachten van PCBO Vroomshoop (ook van ’t Groeipunt en 
de Oranjeschool) hebben een inspiratiedag. De identiteit van 
onze scholen zal op die dag centraal staan. 
 
 
 
De (G)MR is op zoek naar u!    
Het is goed om eerst wat informatie te geven over de medezeggenschapsraad afgekort als 
MR. Zoals de naam al aangeeft heeft de MR zeggenschap op o.a. het beleid op de school.  
 
De Medezeggenschapsraad (MR)   
Dit orgaan is erg belangrijk en heeft een belangrijke stem bij diverse beslissingen. De MR 
overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, 
het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de veiligheid op school, sponsoring of de manier 
waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. De MR 
is een belangrijk orgaan waarvan de rechten en plichten wettelijk zijn vastgesteld. Ook de 
samenstelling staat vast. De MR bestaat uit een deel dat de leerkrachten vertegenwoordigt 
(personeelsgeleding) en een deel dat de ouders vertegenwoordigt (oudergeleding).   
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De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  
Wanneer er meerdere scholen onder één bevoegd gezag vallen, dan is er naast de MR op de 
scholen ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.  
De GMR vertegenwoordigt dan meerdere scholen. Net als de MR bestaat de GMR uit een 
personeels-geleding en een oudergeleding. De leden van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad kunnen worden gekozen uit leden van de afzonderlijke MR’s, maar 
het kunnen ook personen zijn die niet in een MR zitten. Met het instellen van een GMR staan 
de afzonderlijke MR’s wat macht af. Wat in de GMR wordt besproken, kan namelijk niet meer 
in de MR van de verschillende scholen worden aangekaart. Het voordeel van een GMR is dat 
het bevoegd gezag efficiënter kan besturen, omdat het bij een aantal onderwerpen slechts 
één raad hoeft te betrekken.   
 
Zittingstermijn   
Een zittingstermijn duurt 4 jaar. De vertegenwoordiging van de lerarengeleding wordt intern 
geregeld. Voor de vertegenwoordiging van de ouders zijn we op zoek naar één ouder die 
plaats wil nemen in de oudergeleding van de MR én GMR.  
   
Wie zoeken wij?   
Heeft u altijd al eens willen meepraten over het schoolbeleid, wilt u zich actief inzetten voor 
het welzijn van de school en in het bijzonder voor de ouders, bent u bereid om de 
vergaderingen bij te wonen en bent u zich ervan bewust dat zitting nemen vrijwillig is, maar 
niet vrijblijvend? Geeft u zich dan nu op! Dit kan tot en met vrijdag 1 september.  
 
Mocht u vragen hebben over de MR, spreek dan gerust een van onze leden aan (ouders: Joke 
de Jong en Janno Vos, leerkrachten: Harno Korblet en Ard Baan). Mailen naar Ard Baan 
(leerkracht groep 8): ard@cbsnieuwoord.nl. 
Indien er meer dan één ouder zich opgeeft als kandidaat, zullen er verkiezingen worden 
uitgeschreven. Uiteraard wordt u hierover dan verder geïnformeerd.    
   
Met vriendelijke groet,   
   
De MR  

 



4 | P a g i n a  
Nieuw        tje 2021/2022 – nummer 8 

Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

Zending 
Het bedrag van de afgelopen maand is: € 478, 99. Iedereen bedankt voor de extra bijdrages. 
Heel fijn dat er zoveel geld is meegebracht voor de mensen die het in Oekraïne hard nodig 
hebben. 
 
Groep 7 
Op maandag 7 maart hadden de kinderen een extra dagje vrij, we weten allemaal waarom. 
Voor Jesse en Tijn een goede reden om de handen uit de mouwen te steken en geld in te 
zamelen voor Oekraïne. Ze hebben een enorm aantal lege flessen ingezameld en daarmee 
hebben ze maar liefst € 106,10 opgehaald!!! Wat een supermooi initiatief van deze twee 
kanjers. Bedankt Tijn en Jesse! 
 

 
 
Groep 8 
Hallo, wij zijn Djohliene en Tess uit groep 8a. We hebben een actie gedaan voor Oekraïne. 
We hebben lege flessen opgehaald en ingeleverd. We hadden in totaal 25 euro en nog wat 
centjes opgehaald. Het idee hierachter kwam door Djohliene, we verveelden ons dus we 
gingen lege flessen verzamelen en inleveren. We hebben in totaal 6 tassen vol lege flessen 
opgehaald. We zijn anderhalve dag bezig geweest. We hoorden van mijn moeder dat we van 
het bedrag, dingen konden kopen bij de supermarkt en dan de spullen inleveren voor 
Oekraïne, maar de actie was afgelopen. Eerst wilden we het inleveren bij Giro 555, maar dat 
lukte niet. Dus kwam Djohliene op het idee om het te geven op school.  
Dankjewel Tess en Djohliene! 
 
Groep 5 
Hallo ik ben Nora-Lynn en ik heb geld ingezameld voor Oekraïne, omdat er oorlog is. Ik wil 
graag helpen en daardoor heb ik loom-armbandjes verkocht! Ik heb met deze actie € 94,-
opgehaald. Groetjes Nora-Lynn. 
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Hallo ik ben Kaithlynn en om geld in te zamelen voor Oekraïne heb ik loom-armbandjes 
verkocht. Hier wilde ik € 1,- voor vragen, maar ik kreeg van iedereen € 2- per armbandje. Mijn 
oma wilde zelfs een armbandje en een sleutelhanger kopen voor wel € 50,-. Totaal heb ik  
€ 72,68 opgehaald. Groetjes Kaithlynn. 
 
Hallo ik ben Lise en samen met mijn nichtje Saar heb ik geld ingezameld voor Oekraïne. We 
hebben loom-armbandjes en ringen verkocht in de straat en aan familie. We hebben daarmee 
€ 16,- opgehaald. Groetjes Lise.  
 
Mijn naam is Emma en ook ik heb geld ingezameld voor de oorlog in Oekraïne. Hiervoor ben 
ik met een collectebus langs de deuren gegaan om te vragen of mensen geld wilden doneren. 
Ik heb hiermee € 26,15 opgehaald. Groetjes Emma. 
 
Hallo ik ben Tess ik heb geld ingezameld voor Oekraïne. Ik heb loom-armbandjes gemaakt en 
veel mensen wilden deze kopen. Mijn ouders hebben geholpen om deze te maken. Totaal 
heb ik € 63,30 opgehaald. Groetjes Tess.  
 
Hallo ik ben Lilly en voor de oorlog in Oekraïne heb ik geld ingezameld. Met het maken van 
loom-armbandjes heb ik een klein bedrag verdient, maar met wat geld uit mijn spaarpot 
kwam ik op € 9,60. Ik hoop dat de mensen in Oekraïne veel spullen kunnen kopen! Groetjes 
Lilly.  
 
Wij zijn Carlijn en Merel en we hebben een collecte gehouden voor de oorlog in Oekraïne. We 
vonden het erg leuk om te doen en hopelijk worden er goede dingen van gekocht. In totaal 
hebben wij € 39,85 opgehaald! Groetjes Carlijn en Merel. 
 
Onze namen zijn Rowin, Dani en Luca. Wij hebben geld ingezameld voor de mensen in 
Oekraïne. We hebben loom-armbandjes verkocht. We kregen veel complimenten en mensen 
wilden graag wat geld geven. Hier waren wij erg blij mee en we hebben daarmee in totaal € 
58,12 opgehaald. Groetjes Rowin, Dani & Luca. 
 
Hallo, ik ben Guus en ik heb strijkkraal-figuurtjes verkocht. Hiermee heb ik € 25,50 verdiend.  
 
Jongens en meisje van groep 5, wat geweldig dat jullie dit hebben gedaan voor de mensen in 
Oekraïne. Ik ben trots op jullie. Heel fijn dat kinderen van CBS Nieuwoord zich zo hebben 
ingezet voor kinderen en volwassenen in een oorlogsgebied! 
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Kind op Maandag 

 
Agenda 

 

Een vriendelijke groet voor alle 
ouders/verzorgers! 

 

Wij wensen u alvast goede Paasdagen! 
 

“De Heere is waarlijk opgestaan!”  

Week 13: 28 maart t/m 1 april 2022 
Jezus zegent de kinderen, Marcus 10: 13-16 
De rijke man, Marcus 10: 17-27 
Wie is het belangrijkst? Marcus 10: 35:45 
Week 14: 4 t/m 8 april 2022 
Bartimeüs, Marcus 10: 46-52 
De intocht in Jeruzalem, Marcus 11: 1-10 
Het verhaal van de oneerlijke oppassers, Marcus 12: 1-12 
Week 15: 11 t/m 15 april 2022 
Een vrouw zalft Jezus’ voeten, Marcus 14: 1-11 
De laatste maaltijd, Marcus 14: 12-25 
De opstanding, Marcus 16: 1-20 
Week 16: 19 t/m 22 april 2022 
Samuël wordt geboren, 1 Samuël 1 
De zonen van Eli, 1 Samuël 2: 11-26 
De roeping van Samuël, 1 Samuël 3 

Week 13, 14 en 15 Oudermorgens 
30 maart De Grote Rekendag 
5 april Schoolvoetbal meisjes 
12 april Schoolvoetbal jongens 
12 april Schoolreisje groep 1 en groep 2 
13 april Schoolkorfbal groep 2, 3 en 4 
13 april Tafeltennistoernooi, kinderen 8 tot 14 jaar 
14 april Paasmaaltijd, kinderen om 13:15 uur vrij 
15 april Goede Vrijdag, kinderen vrij 
18 april Tweede Paasdag, kinderen vrij 
19 april Studiedag voor team, kinderen vrij 
20 april en 21 april Cito eindtoets groep 8 
21 april Volgende Nieuw   tje 
22 april Koningsspelen 
25 april t/m 6 mei  Meivakantie 
9 mei Studiedag voor team, kinderen vrij 


