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Op CBS Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 
In en om de school  
Het is nog even wennen dat de nieuwsbrief maar één keer per maand wordt uitgebracht. Nu 
we via Social Schools de informatie per groep naar ouders/verzorgers versturen, kan de 
algemene informatie voor de ouders/verzorgers eens per maand gedeeld worden. Ook staan 
er regelmatig foto’s en filmpjes op Social Schools. Mooi om te zien dat er onder de berichten 
weleens reacties door jullie geplaatst worden. 
 
Afgelopen week hebben de startgesprekken digitaal plaatsgevonden voor de ouders die hier 
behoefte aan hadden. Fijn dat er op deze manier toch contact kon zijn tussen ouders/ 
verzorgers, leerlingen en leerkrachten. Natuurlijk hadden we het fijner gevonden om deze 
gesprekken persoonlijk op school met de ouders/verzorgers en kinderen te houden, maar we 
leven helaas nog steeds in deze bijzondere periode waarbij we afstand van elkaar moeten 
houden en waarbij ouders/verzorgers zo min mogelijk op school mogen komen. 
 
Een paar weken geleden gaf de minister tijdens de persconferentie aan dat alle kinderen, die 
alleen verkouden zijn, weer naar school mogen. Dit geeft mij, als directeur, wel een dubbel 
gevoel. Natuurlijk vind ik het fijn dat de kinderen gewoon naar school kunnen bij verkoudheid, 
maar deze kinderen kunnen de leerkrachten natuurlijk ook sneller aansteken met 
verkoudheid. Voor leerkrachten geldt nog steeds dat ze bij verkoudheid thuis moeten blijven 
en zich moeten laten testen.  Dit zou in de praktijk weleens kunnen betekenen dat er, door 
deze versoepeling van de maatregel, meer leerkrachten met verkoudheid thuis moeten 
blijven. Dit houdt ook in dat er meer leerkrachten vervangen moeten worden. Deze 
vervanging is er niet altijd via het mobiliteitscentrum. We zijn op verenigingsniveau bezig een 
protocol voor thuisonderwijs te schrijven waarin staat welke mogelijkheden er zijn als een 
leerkracht thuis moet blijven met verkoudheid en er geen vervanging mogelijk is. Wanneer 
dit protocol klaar is, zullen we dit met jullie als ouders/verzorgers delen. 
 
Magreet Drent 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

29 september 2020 
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Op CBS Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

Even voorstellen 
Dit schooljaar zijn er drie nieuwe collega’s op CBS Nieuwoord. We stellen ze even aan u voor: 
 

  Mijn naam is Harno Korblet. Ik ben 43 jaar, ruim 12 jaar 
getrouwd en woonachtig in Vriezenveen. 
Voordat ik de Pabo ben gaan doen, heb ik lange tijd met 
veel plezier op de logistieke en administratieve 
afdelingen gewerkt bij een plaatbewerkingsbedrijf in 
Vriezenveen. In mijn vrije tijd sport ik veel. Ik loop 
regelmatig hard en geef daarnaast les als 
bodypumpinstructeur bij de plaatselijke sportschool. 
Daarnaast breng ik graag tijd door met familie en 
vrienden. Met hen speel ik dan ook graag allerlei 
bordspellen. Sinds februari dit jaar ben ik werkzaam bij 
CBS Nieuwoord waar ik het enorm naar mijn zin heb. 
Ieder kind wordt gezien en krijgt ruimte en 
mogelijkheden zich te ontwikkelen op een manier die 
bij hem of haar past. Het is fantastisch om samen met 
dit team de kinderen te zien groeien. Het is daarom een 
groot voorrecht daar een stukje deel van te mogen 
uitmaken. Natuurlijk hoop ik hier nog lang van te mogen 
genieten.  

 
 
Hallo allemaal, mijn naam is Tamara Dumas en ik ben 28 
jaar. Vorig jaar was ik juf van groep 5 op CBS Nieuwoord. 
Ik vond het super leuk hier op school en ben dan ook 
heel blij dat ik kon blijven. Nu mag ik op de maandag en 
dinsdag gezellig spelen en werken met groep 2. In de 
klas ben ik gek op grapjes en plezier maken met de 
kinderen. Iedereen mag er zijn en iedereen is goed zoals 
hij/zij is. We hebben allemaal onze eigen talenten en dat 
is juist zo mooi. Zo kunnen we van én met elkaar leren. 
Ik hoop op een fijn schooljaar en een fijne 
samenwerking!  
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Op CBS Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

Mijn naam is Jeroen Jansen en ik ben pas afgestudeerd van 
de Pabo in Leeuwarden. Ik ben opgegroeid in Leeuwarden, 
maar voor de liefde ben ik verhuisd naar Twente. Voordat ik 
bij CBS Nieuwoord werkte heb ik het schaatsen op 
topsportniveau beoefend. Helaas was de combi tussen 
topsport en mijn studie niet meer haalbaar en dus heb ik mijn 
ene passie laten gaan voor de andere.  
Sinds het begin van dit schooljaar ben ik werkzaam bij CBS 
Nieuwoord waar ik het enorm naar mijn zin heb in groep vijf. 
Het mooiste van ons vak is dat je kinderen elke dag ziet 
groeien. Daarnaast heb ik de eer om hier dagelijks onderdeel 
van te mogen zijn. Uiteraard hoop ik dat ik hier nog lang 
onderdeel van mag uitmaken.  
 
 

Geboren 
Op 9 september zijn juf Berdien Meijerink en haar 
man Emiel de trotse ouders geworden van een 
dochter, haar naam is Minou. 
 
Juf Berdien, Emiel en grote broer Mick, van harte 
gefeliciteerd met jullie mooie dochter en zusje. 
We wensen jullie veel geluk met elkaar en Gods 
zegen. 
 
Wilt u een kaartje sturen, het adres is: 
 
Fam. Meijerink 
Zeis 22 
7672 AE Vriezenveen 
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Op CBS Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

Geboren 
Afgelopen zondagavond is Fieke Heuver geboren. Fieke is het 
zusje van Jette Heuver uit groep 2.   

Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter & 
zusje. We wensen jullie veel geluk met elkaar en Gods zegen. 
 
 
 
Dierendag 
In verband met de corona-maatregelen gaat dierendag op school niet 
door. Dus verwen jullie huisdier maar extra goed thuis!  
Alvast bedankt voor uw begrip. 

 
 
 
Na de herfstvakantie 
Na de herfstvakantie komt juf Judith terug van haar zwangerschapsverlof. Zij zal op maandag 
voor groep 1 staan en op dinsdag haar IB-taken weer oppakken. 

 
Schoolreisjes 
Vorig jaar konden de schoolreisjes i.v.m. corona helaas niet doorgaan. De afgelopen periode 
zijn deze schoolreisjes ingehaald. Alle schoolreisjes zijn succesvol verlopen en de kinderen 
hebben veel plezier gehad. 
Op dinsdag 1 september zijn groep 2, groep 3 & groep 8 op schoolreisje gegaan. Groep 2 en 
groep 3 gingen naar Monkey Town in Hardenberg. Groep 8 ging naar Avonturenpark in 
Hellendoorn. Op donderdag 3 september zijn groep 6 & groep 7 naar Julianatoren in 
Apeldoorn geweest. En op dinsdag 15 september zijn groep 4 & 5 naar Dinoland in Zwolle 
geweest. 
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Op CBS Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

Kinderboekenweek 
Dit jaar zal de Kinderboekenweek voor het eerst met alle scholen tegelijkertijd geopend 
worden! Morgen bekijken we live, vanaf 10:00 uur in de klas, de feestelijke opening. Het 
thema van de Kinderboekenweek van 2020 staat in het teken van geschiedenis. Het thema, 
dat de titel ‘En Toen?’ meekrijgt, draait om het verkennen van werelden van vroeger. 
Als jullie het leuk vinden kunnen jullie samen met de kinderen het lied ‘En toen’ beluisteren. 
De link hiervoor: https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM 

 

 
 
Zending 

Red een Kind is een christelijke, internationale 
ontwikkelingsorganisatie en is in 1968 opgericht in Nederland. 
Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun 
familie en hun hele omgeving. Ze werken daarbij samen met 
verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties. 
Ze kiezen er bewust voor om kinderen te helpen op de plek waar 
ze wonen, omdat ze geloven dat God kinderen bewust in 
gezinnen en in een gemeenschap plaatst en dat dit voor hen de 
beste plek is om op te groeien. Het kind staat centraal in hun 
aanpak om te helpen, maar de familie en de hele omgeving van 
de kinderen krijgen ook de kans om uit armoede te groeien. 

 
Als school sponsoren wij het gezin Nyoni Cyriaue uit Burundi. 
 
Het bedrag van de afgelopen maand was: € 247,92 
 
 
 

 
 
 
 
 
       
        Gezin Nyoni Cyriaue 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM
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Op CBS Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

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

 

Agenda 
 

30 september Start Kinderboekenweek 

12 oktober t/m 16 oktober Herfstvakantie 

20 oktober Luizencontrole 

27 oktober Volgende Nieuw    tje 

 
 

Namens het team van CBS Nieuwoord willen we u alvast een fijne herfstvakantie wensen! 
 
 

 

Week 40: 28 september t/m 2 oktober 2020 
De geboorte van Mozes, Exodus 2 
Mozes’ vlucht naar Midian, Exodus 2 
De roeping van Mozes, Exodus 3 

Week 41: 5 oktober t/m 9 oktober 2020 
Mozes en Aäron voor Farao, Exodus 4 en 5 
De negen plagen, Exodus 7 t/m 10 
De tiende plaag, Exodus 11 en 12 

Week 42/43: 12 oktober t/m 23 oktober 2020 
De doortocht door de Schelfzee, Exodus 13 en 14 
Bijbelboekje, De uittocht uit Egypte  
Mara en Elim, Exodus 15 en 16 

Week 44: 26 oktober t/m 30 oktober 2020 
De tien geboden, Exodus 20 
Het gouden kalf, Exodus 32 
Bijbelboekje: Op weg naar het beloofde land 

Week 40: 28 september t/m 2 oktober 2020 
Bezoek van Jetro, Exodus 18 
De berg Sinaï, Exodus 19 
De tien geboden, Exodus 20 

Week 41: 5 oktober t/m 9 oktober 2020 
Mozes gaat de berg op, Exodus 24:12-18 en 31:18 
Het gouden kalf, Exodus 32:1-6 
Mozes komt terug, Exodus 32:15-20 

Week 42/43: 12 oktober t/m 23 oktober 2020 
Gaat God nog mee?, Exodus 33 
Nieuwe stenen platen, Exodus 34:1-10 
Vertrek van de Sinaï, Numeri 10:11-36 

Week 44: 26 oktober t/m 30 oktober 2020 
Verkenners, Numeri 13:1-24 
Is dat nou een beloofd land?, Numeri 13:25-33 
Gaan we of gaan we niet?, Numeri 14: 1-9 


