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Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 
In en om de school  
De vakantie zit erop! Zes weken waren onze leerlingen vrij. Veel kinderen zijn op vakantie 
geweest of hebben thuis genoten van de vrijheid. Voor zover wij weten zijn er geen 
“ernstige” dingen gebeurd. Geen ongelukken of ziekte. Iets om dankbaar voor te zijn!  
De meeste kinderen hadden maandagmorgen zin om weer te beginnen. Best wel een 
beetje spannend. Een andere leerkracht en naast wie kom ik te zitten? Maar we zien dat 
het wennen snel gaat en dat de leerlingen zo weer in het schoolritme zitten. 
Omdat we het contact met u als ouders/verzorgers erg belangrijk vinden, is er aan het 
begin van het schooljaar een informatieavond (6 september voor de groepen 1, 3, 5 en 
8). De startgesprekken zijn gepland in de week van 19 september. In deze gesprekken 
(met alle ouders) gaan we kijken hoe de start is geweest en wat uw kind vooral nodig 
heeft om zich dit jaar goed te ontwikkelen. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging om 
u in te schrijven. 
 
We hopen dit jaar weer op een goede samenwerking met u als ouder/verzorger. Een jaar 
dat de kinderen mogen genieten en zich goed verder mogen ontwikkelen. Heeft u 
vragen? Neemt u dan contact op met de leerkracht of de school. In het Nieuwoortje staan 
de e-mailadressen van de leerkrachten.  
 
Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen 2 nieuwe gezinnen. Fam. 
Flier is naar Vroomshoop verhuisd. Emma 
zit in groep 4 en Jarah in groep 1. In groep 
2 is Maeve Scholten gestart. We wensen 
deze leerlingen een goede tijd toe bij ons 
op school. 
In groep 1 zijn afgelopen maandag de 
volgende leerlingen gestart: May Breukelman, Lenn Schuurhuis, Lynn Brouwer, Guus 
Niks, Ellorenzo Fransisca, Micki Coenraad. We hopen dat deze kinderen snel gewend zijn 
en genieten in groep 1. 
 

 
 

 

 
 
 

30 augustus 2022 
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Social Schools – AVG toestemming 
In verband met de AVG regeling willen we u graag om toestemming vragen voor het 
beeldgebruik op school. Wilt u deze voor uw kind(eren) invullen? 
Hieronder kunt u eenvoudig de stappen volgen die u in Social Schools kunt uitvoeren. 
 
Stap 1: Klik op ‘Administratie’ in de Social Schools app. Stap 2: Klik op ‘Toestemmingen’. 
   

 
 
Stap 3: Klik op de naam/namen van uw kind(eren).  Stap 4: Geef per onderdeel aan of 
        u toestemming geeft. 

 
                                                                                                         Zie ‘i’ voor meer informatie. 
 

 
Alvast bedankt! 
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Schoolfruit 
Onze school doet mee met het landelijke schoolfruitproject. Dit 
start volgende week. We doen dit als extraatje! Dit betekent dat 
uw zoon/dochter gewoon elke dag fruit mee neemt. Op woensdag, 
donderdag en vrijdag krijgen ze dan een extra stukje fruit. 
 

Gevraagd 
Bij het schoolfruit zit dikwijls fruit dat gesneden moet worden. Dit kost best veel tijd voor 
leerkrachten en/of onderwijsassistenten. We zijn op zoek naar ouders die hierbij willen 
helpen. We willen één moment kiezen om fruit te snijden. Dit doen we op donderdagmiddag 
om 12.30 uur. Wie wil ons hiermee helpen? De eerste keer is donderdagmiddag 8 september 
om 12.30 uur. U kunt zich aanmelden bij Dick Nijzink, e-mail: directie@cbsnieuwoord.nl  
 
Trakteren 
In de coronatijd was het niet mogelijk om bij een verjaardagsviering in 
de klas aanwezig te zijn. Gelukkig kan het nu wel. Wij hebben besloten 
dat ouders welkom zijn in groep 1 t/m 3. Vanaf groep 4 kan de traktatie 
gebracht worden of door uw kind meegenomen worden naar school. 
 
Informatiebrief / Informatieavond groep 1, 3, 5 en 8 

Op dinsdag 6 september is er een informatieavond. We doen dit niet voor elke 
groep, maar wel  voor de groepen waarbij er veel te vertellen is. Dit gaat dan 
om de groepen 1, 3, 5 en 8. Voor de overige groepen geldt dat u een 
informatiebrief ontvangt. 
 

19.00 uur: groep 3  19.30 uur: groep 5  20.00 uur: groep 1 en 8 
 
Ouders van bovenstaande groepen worden hierbij van harte uitgenodigd om op genoemde 
tijden in de groep te komen. 
 
Rapport inleveren 
Wij komen graag weer in het bezit van alle rapporten. Wilt u ervoor zorgen dat uw 
zoon/dochter het rapport weer inlevert bij de desbetreffende leerkracht? Bij voorbaat 
hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
 
Startactiviteit schooljaar 2022-2023 
De ouderraad organiseert jaarlijks een leuke startactiviteit voor alle ouders. Ook dit jaar gaat 
dit weer gebeuren. De startactiviteit is op vrijdagavond 9 september van 18.00-20.00 uur. De 
ouderraad informeert u binnenkort verder. U komt toch ook?  
 
Startgesprekken 
In de week van 19 september houden we onze startgesprekken. U krijgt een week van tevoren 
een formulier. Dit kunt u thuis invullen en meenemen bij het gesprek. Opgave is via Social 
Schools. Via de leerkracht wordt dit ruim van tevoren opengezet. We verwachten alle ouders 
bij deze gesprekken. De leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 worden hierbij verwacht. De 
kinderen van groep 3 t/m 5 mogen mee. 
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Sportdag groep 3 t/m 8 
Op vrijdag 23 september is er een sportdag. Dit wordt gehouden op de 
sportvelden in Vroomshoop. 's Morgens zijn er activiteiten voor de 
groepen 3 t/m 5. 's Middags voor de groepen 6 t/m 8.  
Omdat leerkrachten de hele dag helpen, is de bovenbouw 's morgens vrij. 
De sportcommissie van onze school zal u t.z.t. nader berichten over exacte tijden en plaatsen.  
 
Communicatie 
Omdat het niet voor alle ouders/verzorgers duidelijk is hoe de school het beste te bereiken is 
en waar de informatie is te vinden, zetten we hieronder een aantal zaken op een rijtje:  

§ Website: voor algemene informatie over school (schoolgids, agenda etc.)  
§ Social Schools: agenda, huiswerk, nieuwtjes en foto’s uit de groep  
§ Mail: om iets door te geven in de vorm van een mededeling  
§ Bellen/langskomen: wanneer het goed is om elkaar te spreken 

 

Hieronder volgt een overzicht van de mailadressen van de leerkrachten: 
Juf Berdien Meijerink berdien@cbsnieuwoord.nl 
Juf Judith Khajo judith@cbsnieuwoord.nl 
Juf Tamara Dumas tamara@cbsnieuwoord.nl 
Juf Rita Platjes rita@cbsnieuwoord.nl 
Meester Steven Abbes steven@cbsnieuwoord.nl 
Meester Jeroen Jansen jeroen@cbsnieuwoord.nl 
Juf Elselien Ramerman elselien@cbsnieuwoord.nl 
Juf Alien van den Akker alien@cbsnieuwoord.nl 
Meester Harno Korblet harno@cbsnieuwoord.nl 
Juf Elsbeth Spoelman elsbeth@cbsnieuwoord.nl 
Juf Linda van Dijk linda@cbsnieuwoord.nl 
Meester Ard Baan ard@cbsnieuwoord.nl 
Juf Lusette van Harten lusette@cbsnieuwoord.nl 
Juf Herma Koenderink herma@cbsnieuwoord.nl 
Juf Ineke Stokvis ineke@cbsnieuwoord.nl 
Juf Greta Waijerink greta@cbsnieuwoord.nl 
Juf Iny van Tebberen iny@cbsnieuwoord.nl 
Juf Manon van den Honert manon@cbsnieuwoord.nl 
Juf Ryanne van Maldegem ryanne@cbsnieuwoord.nl 
Juf Renske van den Berg renske@cbsnieuwoord.nl 
Meester Dick Nijzink directie@cbsnieuwoord.nl of 

dick@cbsnieuwoord.nl  
 

Zwangerschapsverlof 
Onze taalspecialist, juf Ryanne van Maldegem, gaat volgende week met 
zwangerschapsverlof. We wensen haar een goede tijd toe. 
Het is ons gelukt om vervanging voor haar te vinden. Juf Renske van den 
Berg, zal haar tijdens het verlof vervangen. Juf Renske stelt zich 
verderop in dit Nieuwoortje voor.  
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Even voorstellen 
 
Dag allemaal, 
 
Juf Ryanne gaat met zwangerschapsverlof en ik ga haar vervangen. 
Mijn naam is Renske van den Berg. Ik woon in Reutum, samen met 
Robin en onze pleegdochter Sharon. Ik hou van wandelen, fietsen 
en lezen en ook van taal. Het is fijn om in mijn werk als 
leerkracht/logopedist veel met taal bezig te zijn. Ik heb er zin in 
om op Nieuwoord te beginnen! 
 
Tot ziens op school, hartelijke groet van Renske 
 

Muziekdocente en gymdocent 
Elke dinsdag komt er, net als vorig schooljaar, een muziekdocent. Zij geeft door 
de hele school muziekles. Zij is vandaag gestart. Ook dit jaar willen we weer 
bijzondere lessen geven. Wie herinnert zich niet de vioollessen van vorig jaar? 
We hopen de kinderen echt plezier in muziek te geven. 
 

Donderdag komt de gymdocent voor groep 1 t/m 4, dat is meester Jesse. 
We kennen hem al van vorig jaar. De overige groepen krijgen les van de 
eigen leerkrachten. 
 
Peuteropvang Nieuwoord 
Per 2 september 2022 start er bij genoeg aanmeldingen op POV Nieuwoord een 
dreumesgroep. Hier komen kinderen van 1 tot 2,5 jaar samen met moeder/vader/verzorger. 
Dit is elke vrijdagmorgen van 8:45 tot 10:15. Er worden verschillende activiteiten gedaan met 
de kinderen zoals: zingen, knutselen, boekje lezen en kleine kringactiviteiten. Voor de 
kinderen een leuke en leerzame tijd. En een goede voorbereiding op de peuteropvang. 
Daarnaast is er voor de ouders tijd om onderling en/of met de pedagogische medewerker te 
praten over verschillende ontwikkelingen en opvoedvragen over uw kind. 
Voor meer vragen kunt u altijd bellen of mailen. 
Tel: 0546-241901 en mail: povnieuwoord@humankind.nl  
 
Voor tarieven en/of opgeven kunt u bellen naar 0546-545070. 
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Verlof 
Wanneer u een verlof aanvraag wilt doen voor uw zoon of dochter kunt u dit aanvragen via 
Social Schools. Vrij voor de tandarts, de dokter of een begrafenis kan volstaan met een 
melding bij de leerkracht. 
 
Wanneer is er sprake van een verlof? 
 
Verlof mogelijkheden 

§ Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in 
Nederland: maximaal 2 dagen, in het buitenland: maximaal 5 dagen. 

§ 12½ - of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag. 
§ 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag. 
§ 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag. 
§ Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het 

kind: duur in overleg met directeur. 
§ Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur 

in overleg met de directeur. 
§ Verhuizing van gezin: één dag. 
§ Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of leerplichtambtenaar) 
§ Overmacht. Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn dan wel buiten de wil van de 

ouders liggen. 
 
Wanneer kan mijn kind geen extra vrije dag(en) krijgen? 
Kinderen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. Voorbeelden van redenen 
voor schoolverzuim die volgens de Leerplichtwet niet zijn toegestaan zijn onder meer: 

§ Familiebezoek in het buitenland 
§ Vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding 
§ Gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd 
§ Eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte 
§ Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn 
§ Vakantiespreiding 
§ Samen reizen 
§ Religieuze verplichtingen (Officiële religieuze feestdagen kunnen een reden zijn om 

verlof te krijgen. Het gaat dan om maximaal één dag welke uiterlijk twee dagen voor 
het plaatsvinden aan de directeur van de school voorgelegd/gemeld moet zijn. 
Wanneer u er niet zeker van bent of een bepaalde religieuze dag tot deze categorie 
behoort, kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de woongemeente 
van de leerling). 

 
Zending 

 
Elke maandag mogen de kinderen geld mee nemen voor ons 
zendingsdoel. Het geld dat de komende maand binnenkomt gaat naar ons 
adoptiekind. Denkt u aan ons doel en doet u weer mee?  
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Kind op Maandag 
Groep 1 t/m groep 8 

 
Agenda 

 
  
 
 

Week 35: 29 augustus t/m 2 september 2022 
Themaweek: Wat geloof jij? 

Week 36: 5 t/m 9 september 2022 

Slaven in Egypte, Exodus 1 
Het biezenmandje, Exodus 2: 1-10 
Mozes gaat weg, Exodus 2: 11-15 
Week 37: 12 t/m 16 september 2022 

Mozes wordt geroepen, Exodus 3: 1-14 
Mozes wil niet, Exodus 3: 15 - 4: 17 
Mozes gaat terug naar Egypte, Exodus 4:18-31 
Week 38: 19 t/m 23 september 2022 

Naar de farao, Exodus 5: 1 - 6: 9 
De staf van Mozes, Exodus 7: 1-13 
Bloed, kikkers en muggen, Exodus 7: 14 - 8: 15 
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 

6 september Informatieavond groep 1, 3, 5 en 8 
8 september Startactiviteit schooljaar 2022-2023 
19 september Week van de startgesprekken 
23 september Sportdag 
27 september Volgende Nieuw   tje 


