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Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 

In en om de school  
Kerstfeest is een feest van vrede,   Kerstfeest is een feest voor mensen, 
vrede hier en overal.     mensen groot en klein. 
En die vrede voor de mensen,   En voor ieder op de wereld, 
is begonnen in een stal.    wil de Heer de Vader zijn. 
 
Kerstfeest is een feest van lichtjes,   Kerstfeest is een feest van liefde, 
lichtjes in de duisternis.    liefde die God heeft voor jou en mij. 
In een wereld waarin het leven,   Laat ons uit die Liefde leven, 
lang niet altijd vrolijk is.    zet de ruzies maar opzij. 

 
Kerstfeest is het feest van Christus, 
zoon van God al lang verwacht.   
Laten wij nu Hem aanbidden, 
die ons licht geeft in de nacht. 

 
 
 
 
 
Het kalenderjaar is alweer bijna ten einde. We hadden vorig jaar rond deze tijd nog niet 
kunnen bedenken dat de hele wereld ontregeld zou worden door een virus. 
Wat is er veel van de kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten gevraagd dit jaar. En wat 
ben ik trots, als directeur, dat iedereen zich er zo goed doorslaat. Trots dat iedereen zich zo 
flexibel opstelt en trots dat iedereen de schouders er onder zet en er het beste van probeert 
te maken. Er is veel creativiteit gevraagd van iedereen en dit hebben we ook in grote mate 
gezien. Iedereen kijkt waarschijnlijk erg uit naar de tijd die voor de deur staat. Even op adem 
komen en lekker genieten van deze gezellige tijd met het gezin. Hopelijk is het, ondanks de 
opnieuw aangescherpte maatregelen, toch een gezellige en mooie Kerst voor iedereen. 
We wensen u en jullie hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2021. 
  
 

 
 

 

 
 
 

15 december 2020 
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Nieuwe leerlingen 
Op maandag 7 december hebben we Mehrsa en 
Medisa Mohammad verwelkomd als leerlingen 
in groep 1. Ze zijn verhuisd vanuit Apeldoorn 
naar Vroomshoop. 
Mehrsa en Medisa, we vinden het fijn dat jullie 
bij ons op school zijn gekomen en wensen jullie 
veel plezier bij ons op cbs Nieuwoord! 
 

Terugblik Sinterklaas 
Helaas kon Sinterklaas dit jaar niet op school komen door het Coronavirus. Sinterklaas werkte 
dit jaar vooral vanuit huis. Gelukkig had Sinterklaas wel tijd om te kijken welke meester of juf 
geschikt zou zijn om als Piet onze school te bezoeken. Uiteindelijk waren meester Steven en 
juf Mariëlle geschikt en mochten zij van Sinterklaas de cadeautjes uitdelen aan de kinderen. 
Deze Pieten hebben ons op 4 december al opgewacht en lieten op het dak verschillende 
kunstjes zien die ze op de Pietenschool geleerd hadden. U heeft de filmpjes en foto’s vast al 
gezien op Social Schools. We kijken terug op een geslaagd Sinterklaasfeest. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kerstvakantie 
Omdat we weer te maken hebben met een landelijke lockdown, blijven de kinderen vanaf 
morgen thuis. De kerstvakantie begint op maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021. 
Vanaf maandag 4 januari gaat het thuisonderwijs van start, hierover krijgt u meer informatie 
via Social Schools. We hopen op dinsdag 19 januari onze schooldeuren weer te kunnen 
openen. We wensen u en jullie een hele fijne vakantie! 
 

Continurooster 
Omdat het Coronavirus nog steeds om zich heen grijpt en er zelfs een nieuwe lockdown is, 
hebben we besloten om in ieder geval door te gaan met het continurooster tot aan de 
voorjaarsvakantie van 2021. 
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Hoofdluiscontrole 
In verband met het Coronavirus is het nog steeds niet mogelijk om de luizencontrole door 
ouders op school te laten uitvoeren. We vragen u daarom opnieuw om zelf de haren van uw 
zoon/dochter goed te bekijken. Mocht uw kind neten en/of luizen hebben, wilt u dit dan 
doorgeven aan de leerkracht? Wanneer u twijfelt kunt u dit doorgeven aan juf Greta of juf 
Magreet, zij willen dan met u meekijken (wanneer de kinderen weer naar school gaan). 
 

Zending 

Het bedrag van de afgelopen maand was: € 99,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
      Het gezin Nyoni Cyriaue uit Burundi. 
        

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

 

Agenda 
21 december 2020 t/m 1 januari 2021 Kerstvakantie 

4 januari  Start thuisonderwijs 

19 januari Weer naar school? 

26 januari Volgende Nieuw   tje 

  
 

Week 1: 4 januari t/m 8 januari 2021 
Herhalen van de verhalen 
Bijbelboekje: De geboorte van Jezus 
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2 : 1-12 

Week 2: 11 januari t/m 15 januari 2021 
In de tempel, Lucas 2: 22-40 
De twaalfjarige Jezus in de tempel, Lucas 2: 40-52 
Bijbelboekje: De twaalfjarige Jezus 

Week 3: 18 januari t/m 22 januari 2021 
Johannes de Doper, Lucas 3: 1-22 
De roeping van de discipelen, Matteüs 4: 18-22 
Bijbelboekje: Jezus en Zijn discipelen 

Week 4: 25 januari t/m 29 januari 2021 
De bruiloft te Kana, Johannes 2: 1-11 
Bijbelboekje: De bruiloft te Kana 
Genezing op sabbat, Johannes 5: 1-18 

Week 1: 4 januari t/m 8 januari 2021 
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12 
De vlucht naar Egypte, Matteüs 2:13-18 
Terug uit Egypte, Matteüs 2:19-23 

Week 2: 11 januari t/m 15 januari 2021 
Jezus is zijn naam, Lucas 2:21 
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40 
Jezus in de tempel, Lucas 2:41-52 

Week 3: 18 januari t/m 22 januari 2021 
Johannes de Doper, Lucas 3:1-18 
Doop van Jezus, Lucas 3:21-22 
De verzoeking in de woestijn, Lucas 4:1-13 

Week 4: 25 januari t/m 29 januari 2021 
De synagoge van Nazareth, Lucas 4:14-30 
De boze man, Lucas 4:31-37 
De schoonmoeder van Simon, Lucas 4:38-39 
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