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Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 
In en om de school  
Beste ouders, 
De eerste vier schoolweken zijn alweer voorbij. Wat gaat het allemaal snel. De leerlingen 
zijn snel gewend en in het schoolritme gekomen. Gelukkig is het weer mogelijk dat ouders 
in de school komen voor gesprekken. 
We hebben informatieavonden gehad en vorige week waren de startgesprekken. We 
mogen terugkijken op goede gesprekken. Fijn dat er zoveel leerlingen zelf betrokken zijn 
bij de gesprekken. Het gaat immers om hen! 
Afgelopen vrijdag was het sportdag. Wat een feest voor onze leerlingen! In circuitvorm 
waren er diverse onderdelen uitgezet. De leerlingen deden fanatiek mee en er waren ook 
diverse ouders om hen aan te moedigen. 
Verder staat er de komende tijd weer van alles op de agenda. En nieuwtjes leest u hier in 
dit Nieuwoortje en/of krijgt u mee via Social Schools. 
 
Vriendelijke groet, 
Mede namens team,  
Dick Nijzink, dir.  
 
Nieuwe leerlingen 
Deze maand begonnen Wes Scholten en Auke de 
Ruiter in groep 1. Volgende week start Anne 
Jansen. We wensen al deze nieuwe leerlingen 
een fijne tijd toe bij ons op school.  
 
Geboorte 

 
We kregen bericht van de geboorte van Luca Lubbe. Hij is een 
broertje van Mike uit groep 3. Vanuit onze school een hartelijke 
felicitatie voor dit gezin.  
 

 

 
 

 

 
 
 
27 september 2022 
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Koffiemoment ouders groep 1 
Via de klankbordgroep kwam het verzoek bij ons om 
koffieochtenden te organiseren voor nieuwe ouders. Omdat 
de meeste nieuwe ouders hun kind in groep 1 hebben, leek 
het ons een goed idee om de ouders van deze groep 3 keer 
per jaar uit te nodigen om een kopje koffie/ thee te komen 
drinken. Intussen hebben deze ouders een uitnodiging 
ontvangen. De eerste keer is dinsdag 4 oktober om 8.30 uur. 

 
Fruit snijden 
Elke week krijgen de leerlingen schoolfruit. Op 
donderdagmiddag zijn er een paar ouders die ons helpen 
snijden. Maar we kunnen nog hulp gebruiken. Het is geen 
verplichting om het elke week te doen, maar alle hulp is 
welkom. We snijden bijvoorbeeld meloenen in stukjes. Wilt u 
helpen? Kom dan op donderdagmiddag om 12.30 uur in de 
personeelskamer. 
 
Dierendag 

Volgende week dinsdag is het dierendag. We hebben 
de mogelijkheid om het weer op de traditionele manier 
te organiseren. Wanneer u met uw dier naar school wil 
komen bent u welkom. Wilt u, uiterlijk vrijdag 30 
september, bij de leerkracht melden of u met uw 
huisdier naar school komt. 
Wanneer de weersomstandig ongunstig zijn (regen, 
wind etc.), zal het niet doorgaan. Bij goede 
weersomstandigheden bent u vanaf 12:50 uur welkom 
op het schoolplein. Juf Iny neemt de organisatie voor 
haar rekening. De groepen komen tussen 13:00 uur en 
14:00 uur langs om de dieren te bekijken. 

 
Kinderboekenweek 
Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is: Gi-ga-
groen. Wij willen de Kinderboekenweek graag openen met een dans op het plein. U bent 
als ouder van harte uitgenodigd. 
 
Op woensdag 12 oktober organiseren wij een boekenmarkt. Kinderen kunnen boeken 
van thuis verkopen en natuurlijk ook kopen. De markt start om 13.30 uur en is afgelopen 
om 14.30 uur. Als uw kind mee wil doen kan hij/zij zich opgeven bij de leerkracht. 
 
Ook organiseren we een wedstrijd. De kinderen mogen thuis een boomhut maken, die ze 
op woensdag 12 oktober ’s morgens voor schooltijd in kunnen leveren bij de leerkracht 
van groep 1. Deze worden dan ’s middags tijdens de boekenmarkt tentoongesteld in 
groep 1. De mooiste boomhut verdient een prijs. Het mag een boomhut zijn van 
knutselmateriaal, van lego of een andere creatieve vondst. 
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Zending 
Het bedrag van de afgelopen maand is: € 141,30. 
 
Elke maandag mogen de leerlingen geld meenemen voor 
ons adoptiekind. Vorig jaar heeft groep 8 een brief 
geschreven. Onlangs kregen we een brief terug. Een 
andere groep zal nu de correspondentie voortzetten. Zo 
houden we contact met elkaar. 
 
 
 
Kind op Maandag 
Groep 1 t/m groep 8 

 
Agenda 

 
Namens het team van CBS Nieuwoord willen we u en jullie alvast een fijne 

herfstvakantie wensen! 
 
 
  
 

Week 39: 26 t/m 30 september 2022 

Farao blijft weigeren, Exodus 8: 16 - 9: 35 
Het wordt donker, Exodus 10-11 
De uittocht uit Egypte, Exodus 12: 1-51 
Week 40: 3 t/m 7 oktober 2022 
De doortocht door de zee, Exodus 14: 9-31 
Het lied van Mozes, Exodus 15: 1-18 
Het bittere water, Exodus 15: 22-26 
Week 41: 10 t/m 14 oktober 2022 

Brood uit de hemel, Exodus 16: 11-24 
Water uit de rots, Exodus 17: 1-7 
Het bezoek van Jetro, Exodus 18 
Week 43: 24 t/m 28 oktober 2022 
De Heer verschijnt op de Sinai, Exodus 19 
De tien geboden, Exodus 20: 1-17 
Twee stenen tafelen, Exodus 20: 18-21 + 31: 18 

4 oktober Dierendag 
5 oktober Start Kinderboekenweek 
12 oktober Boekenmarkt 
17 oktober t/m 21 oktober Herfstvakantie 
25 oktober Luizencontrole 
25 oktober Volgende Nieuw   tje 


