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Op CBS Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 
In en om de school  
We leven in een rare en spannende tijd. We horen van steeds meer mensen om ons heen dat 
ze Corona hebben, of met mensen in contact zijn geweest die Corona hebben.  
Omdat er ook bij ons op school kinderen zijn die om Corona-gerelateerde redenen thuis 
moeten blijven, hebben we een protocol ‘afstandsonderwijs’ gemaakt.  
Dit protocol staat sinds gisteren op Social Schools. Ook stond er in dit bericht een stappenplan 
voor de ouders/verzorgers, zodat u weet hoe de kinderen toch onderwijs kunnen volgen als 
ze thuis moeten blijven. 
Wanneer ouders/verzorgers nog getest moeten worden of inmiddels getest zijn en wachten 
op de uitslag, moeten kinderen thuisblijven. Wanneer de test negatief uitvalt (geen Corona) 
dan mogen de kinderen meteen weer naar school. Wanneer de test positief uitvalt, moeten 
de kinderen thuisblijven. 
  

Geboren 
Op 2 oktober 2020 is Levy Luchies geboren. Levy is het broertje 
van Tygo uit groep 4 en Sara uit groep 2.  
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon & 
broertje. We wensen jullie veel geluk met elkaar en Gods zegen. 
 
Nieuwe leerlingen 
In de afgelopen maand hebben we de volgende kinderen 
welkom geheten in groep 1: Thijmen Snijder en Jayce 
Schonewille. 
Thijmen & Jayce, we vinden het fijn dat jullie bij ons op school gekomen zijn en wensen jullie 
veel plezier op cbs Nieuwoord.  
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

27 oktober 2020 
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Kinderboekenweek 
Van woensdag 30 september tot zondag 11 oktober 
was de Kinderboekenweek. De meeste groepen 
hebben de opening live, via een stream, gekeken. In 
de school kon je goed zien dat het de Kinderboeken-
week was; er werd veel gedanst op het lied ‘En toen’, 
de gangen waren versierd en in de klas werden er veel 
activiteiten uitgevoerd met het thema: ‘En toen’. 

 
 
 
 

 
 

Ouderklankbordgroep 
We zoeken ouders/verzorgers voor de ouderklankbord-
groep. We willen graag uit elke groep één ouder/verzorger 
die meepraat en meedenkt over schoolse zaken. We komen 
drie keer per schooljaar bij elkaar en de ouder/verzorger zit 
voor twee jaar in de ouderklankbordgroep. Mocht u 
belangstelling hebben, wilt u dit dan doorgeven aan Magreet 
Drent (directie@cbsnieuwoord.nl)? 

 
 

Zespri kiwistickers sparen 
Eten jullie graag kiwi’s? Dat komt goed uit. Op school sparen we zoveel mogelijk Zespri 
kiwistickers (van groene én gele kiwi’s). We willen sparen voor 10 à 20 ballen. Helpen jullie 
mee?  
Als jullie stickers hebben gespaard mogen jullie deze inleveren bij de juf of meester. Natuurlijk 
niet één voor één, maar we hopen dat jullie een aantal stickers kunnen inleveren. 
De actie loopt tot 14 december 2020; alvast bedankt! 
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10-minutengesprekken 
In de week van maandag 9 november vinden er 10-minutengesprekken 
plaats, deze gesprekken zijn niet verplicht.  
In verband met de corona-maatregelen gaan de gesprekken online 
plaatsvinden (via Teams; dezelfde manier als de startgesprekken). 
Volgende week krijgt u een opgaveformulier mee, waarin u zich kunt 
aanmelden voor de 10-minutengesprekken. 

 

Luizencontrole 
In verband met het beperken van de contacten hebben we besloten 
dat we de komende periode geen luizencontroles op school doen. 
We hebben binnen school niet voldoende mensen om de controles 
uit te kunnen voeren. Daarom willen we u als ouders/verzorgers 
vragen om uw kind (eren) zelf regelmatig te controleren. Bij twijfel 
mag u altijd bellen en kijken wij met u mee. Wanneer uw kind 
luizen/neten heeft, dit graag doorgeven aan de leerkracht.  
Alvast bedankt! 
 

Scholendienst 
Binnen de vereniging PCBO Vroomshoop is er besloten om geen scholendiensten te houden. 
Door alle Corona-maatregelen is het niet mogelijk om deze diensten te realiseren. 
 

Sinterklaas – Kerst 
Dit jaar gaan sinterklaas en kerst natuurlijk wél door, maar in een aangepaste vorm. In de 
werkgroepen van sinterklaas & kerst wordt er druk overlegd hoe deze dagen eruit komen te 
zien. Verdere informatie volgt. 
 

Zending 

Het bedrag van de afgelopen maand was: € 116,80 
Van het gezin hebben wij ook een brief ontvangen, in de bovenbouw gaan de kinderen het 
gezin een brief terugsturen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
   

Het gezin Nyoni Cyriaue 
uit Burundi. 
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PAD en PBS 
 Ik behandel een ander zoals ik zelf wil worden behandeld.  
 Wij zeggen de juiste woorden wanneer we iets vervelend vinden.  
 Leerlingen die aan het werk zijn, laten we met rust.  

 
Ook dit jaar willen we in en om school aan de slag met de 
gedragsverwachtingen die wij als leerkrachten hebben opgesteld. Dit 
schooljaar zullen we hier een iets andere vorm aan geven dan andere jaren. 
Een aantal jaren terug hebben we als team drie waarden uitgekozen die als pijlers dienen 
voor het opstellen van gedragsverwachtingen, te weten ‘respect’, ‘verantwoordelijkheid’ en 
‘vertrouwen’. Aan de hand van deze pijlers hebben wij regels opgesteld die we met de 
kinderen behandelden en die ook in de school te zien waren.  
Dit jaar hebben we de verschillende regels die bij elke waarde horen geclusterd. Elke maand 
staan er regels binnen deze waarde centraal. In de maand november gaan wij ons met de 
kinderen richten op de regels die te maken hebben met de waarde ‘Respect’. Kernpunt van 
deze waarde is de manier waarop we met elkaar omgaan. Hoe vertel ik een klasgenootje dat 
ik iets niet leuk vind? En hoe respecteer ik de werktijd van andere klasgenoten? Met deze 
vragen en gedragsverwachtingen gaan wij de komende tijd aan het werk, 
waarbij het belangrijkste uitgangspunt zal zijn: ‘Ik behandel een ander zoals ik zelf ook wil 
worden behandeld’.  
  

Kind op Maandag 
Groep 1 en groep 2            Groep 3 t/m 8 

 

 
 
 
 
 
 
 

Week 45: 2 november t/m 6 november 2020 
De twaalf verspieders, Numeri 13 en 14 
De twee verspieders in Jericho, Jozua 2 
De overtocht over de Jordaan, Jozua 3, 4 en 6 

Week 46: 9 november t/m 13 november 2020 
Naomi gaat naar Moab en komt terug met Ruth, Ruth 1 

Ruth en Boaz, Ruth 2 t/m 4 
Bijbelboekje: Ruth 

Week 47: 16 november t/m 20 november 2020 
De geboorte van Samuël, 1 Samuël 1 
De roeping van Samuël 1, Samuël 3 
Saul tot koning gezalfd 1, Samuël 9 en 10 

Week 48: 23 november t/m 27 november 2020 
David tot koning gezalfd, 1 Samuël 16: 1-13 
David bij Saul, 1 Samuël 16: 14-23 
David en Goliath, 1 Samuël 17 

Week 45: 2 november t/m 6 november 2020 
Balak zoekt een profeet, Numeri 22:2-13 
De ezel van Bileam, Numeri 22:14-40 
Bileam zegent Israël, Numeri 22:41-24:25 

Week 46: 9 november t/m 13 november 2020 
De tabernakel, Exodus 40:1-38 
Jozua, Deuteronomium 31:1-8 
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12 

Week 47: 16 november t/m 20 november 2020 
Op weg naar Kanaän, Jozua 1:1-9 
Rachab, Jozua 2:1-24 
Doortocht door de Jordaan, Jozua 3-4 

Week 48: 23 november t/m 27 november 2020 
De val van Jericho, Jozua 5:13 - 6:27 
De Gibeonieten, Jozua 9 
De laatste woorden van Jozua, Jozua 23:1-26 
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Agenda 
 

4 november Dankdag 

4 november Schoolontbijt 

9 t/m 13 november 10-minutengesprekken 

24 november Volgende Nieuw    tje 

  

 
 

Namens het team van cbs Nieuwoord: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


