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Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 
De nieuwe directeur Dick Nijzink 
De nieuwe directeur Dick Nijzink start morgen met zijn werkzaamheden op CBS Nieuwoord. 
Ik wens hem samen met alle medewerkers veel zegen, geluk en wijsheid.  
Hij stelt zich aan u voor: 
 

 
Mijn naam is Dick Nijzink en per 1 juni ben ik de nieuwe directeur van deze mooie school.  
Ik ben 58 jaar en heb hiervoor meerdere directiefuncties vervuld op verschillende scholen. De 
laatste 15 jaar heb ik gewerkt in Wierden. Hier was ik directeur van de Wegwijzer in Enter en 
de Akkerwal in Ypelo.  
 
Zelf woon ik in Vriezenveen, ben getrouwd met Else en we hebben twee volwassen kinderen 
en één kleinkind. Ik houd van wandelen, tuinieren en mag ook graag genieten van diverse 
sporten. Al is dit laatste vooral passief. Wel ben ik nog af en toe actief als scheidsrechter in 
de korfbalsport.  
 
Op zoek naar een mooie nieuwe uitdaging kwam ik terecht bij deze school. De visie van de 
school spreekt me aan. Er zijn 3 kenwoorden: Groeien, leren en leven.  

 
 

 

 
 
 

31 mei 2022 
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Kinderen mogen zichzelf zijn en zichzelf leren kennen. Kinderen mogen zich veilig voelen, 
samen werken en hun talenten ontwikkelen. Fijn dat er gedacht wordt aan het ontwikkelen 
van talenten binnen de eigen mogelijkheden van het kind. In de schoolgids lees ik bij het 
woord "Leven” prachtige termen als verantwoordelijkheid, vertrouwen, respect en 
vertrouwd raken met de Bijbelse boodschap.  
De komende tijd hoop ik hieraan bij te mogen dragen in mijn functie als directeur. Natuurlijk 
zijn het de leerkrachten die werken met uw kind en die uw kind helpen zich te 
ontwikkelen.  Maar ik zal proberen die ontwikkelingen te stimuleren in een goed en veilig 
klimaat.  
 
Ik ga werken op maandag t/m donderdag en ben op school telefonisch bereikbaar. Ook kunt 
u me altijd aanspreken op school of mij mailen (directie@cbsnieuwoord.nl). 
 
Vaarwel, tot ziens, adieu! 
Beste ouders en verzorgers, vandaag is mijn laatste werkdag op CBS Nieuwoord. Met veel 
plezier en genoegen heb ik mij sinds mei 2021 voor de school ingezet. Ik heb alle kinderen 
leren kennen dankzij de gesprekken die ik met ze heb gevoerd naar aanleiding van hun 
verjaardag. Zodoende heb ik een goede band gekregen met allemaal. Ik zal de kinderen, de 
collega’s en de ouders van onze school gaan missen. 
 

 
 
Ondertussen neem ik de goede herinneringen in dankbaarheid en met vreugde mee. Fijn dat 
we in de achterliggende tijd samen konden optrekken. Vanmorgen hebben de jongens en 
meisjes mij vanaf het schoolplein uitgezwaaid. Voor deze gelegenheid was ik het dak op 
gegaan. Ik wens u met de kinderen de zegen van onze hemelse Vader. Het ga jullie goed!  
 
Met een vriendelijke groet, 
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Meester Gijs 
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Nieuwe leerlingen 
We kunnen een nieuwe leerling verwelkomen 
in de instroomgroep. Haar naam is Amber 
Brinkman. We wensen Amber met haar ouders 
een goed tijd op onze school.  
Daarnaast zijn ook Djessy (in groep 7) en 
Esmeralda (in groep 8a) op onze school 
gekomen. Inmiddels zijn beide meiden al goed 
gewend. Ik wens jullie met jullie ouders een 
mooie laatste schoolperiode op CBS Nieuwoord! 
 
Bedankt! 
Beste ouders,  
 
We kunnen terugkijken op een gezellige en smaakvolle Paaslunch. Langs deze weg willen we 
alle vaders en moeders enorm bedanken voor hun hulp, op welke manier dan ook! Onze 
speciale dank gaat ook uit naar de Supercoop Vroomshoop. Zij hebben ervoor gezorgd dat 
alle boodschappen op tijd op school zijn bezorgd. Tevens hebben zij diverse boodschappen 
gesponsord. Daar zijn we als ouderraad natuurlijk erg blij mee!  
 
Dus namens de ouderraad:  
 
 
 
 
 
 
 
Eind Cito-toetsen vanaf groep 3 – oudergesprekken 
Met ingang van deze week zijn de kinderen van groep 3 tot en met 7 de Cito-toetsen gaan 
maken, die horen bij het einde van het schooljaar. De resultaten geven de kinderen, ons en u 
als ouders een goed inzicht waar ze op dit moment qua niveau staan. Goede resultaten zijn 
mooi en daar zijn we natuurlijk blij mee. Mindere resultaten zijn (soms) lastig en daar gaan 
we graag met u over in gesprek tijdens de oudergesprekken in de week van 27 juni.  
 
Meesters- en juffendag 
Op woensdag 15 juni aanstaande is het weer zo ver: de meesters- 
en juffendag! We vieren dan de verjaardag van alle meesters en 
juffen en willen er dit jaar ook weer een groot feest van maken. 
Alle groepen gaan op het plein een act opvoeren voor alle 
meesters en juffen van onze school. Ook u bent van harte welkom 
om naar de voorstelling te komen kijken. De voorstelling begint om 
10.45 uur en zal rond 11.45 uur eindigen. Tot dan! 
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Schoolfotograaf 
Op maandag 20 juni zal de schoolfotograaf de kinderen en de leerkrachten 
op de foto komen zetten. In de week voorafgaand aan deze dag krijgt u een 
informatiebrief over de gang van zaken en het programma. 
 
 
 
 

 
Studiedag 23 juni 
Op donderdag 23 juni is er een studiedag voor de 
medewerkers van onze school. De kinderen zijn op deze dag 
allemaal vrij. 
 
Schoonmaakavond 
De geplande schoonmaakavond van dinsdagavond 28 juni zal niet door kunnen gaan. In die 
week zijn er de oudergesprekken. We zullen u als ouders/verzorgers laten weten wanneer de 
schoonmaakavond gepland zal worden. Daarna kunt u zich opgeven. We hopen dat veel 
ouders de helpende hand uitsteken. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
De (G)MR is op zoek naar u!    
Het is goed om eerst wat informatie te geven over de medezeggenschapsraad afgekort als 
MR. Zoals de naam al aangeeft heeft de MR zeggenschap op o.a. het beleid op de school.  
 
De Medezeggenschapsraad (MR)   
Dit orgaan is erg belangrijk en heeft een belangrijke stem bij diverse beslissingen. De MR 
overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, 
het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de veiligheid op school, sponsoring of de manier 
waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. De MR 
is een belangrijk orgaan waarvan de rechten en plichten wettelijk zijn vastgesteld. Ook de 
samenstelling staat vast. De MR bestaat uit een deel dat de leerkrachten vertegenwoordigt 
(personeelsgeleding) en een deel dat de ouders vertegenwoordigt (oudergeleding).   
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  
Wanneer er meerdere scholen onder één bevoegd gezag vallen, dan is er naast de MR op de 
scholen ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 
De GMR vertegenwoordigt dan meerdere scholen. Net als de MR bestaat de GMR uit een 
personeels-geleding en een oudergeleding. De leden van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad kunnen worden gekozen uit leden van de afzonderlijke MR’s, maar 
het kunnen ook personen zijn die niet in een MR zitten. 
Met het instellen van een GMR staan de afzonderlijke MR’s wat macht af. Wat in de GMR 
wordt besproken, kan namelijk niet meer in de MR van de verschillende scholen worden 
aangekaart. Het voordeel van een GMR is dat het bevoegd gezag efficiënter kan besturen, 
omdat het bij een aantal onderwerpen slechts één raad hoeft te betrekken. 
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Zittingstermijn 
Een zittingstermijn duurt 4 jaar. De vertegenwoordiging van de lerarengeleding wordt intern 
geregeld. Voor de vertegenwoordiging van de ouders zijn we op zoek naar één ouder die 
plaats wil nemen in de oudergeleding van de MR én GMR.  
 
Wie zoeken wij?   
Heeft u altijd al eens willen meepraten over het schoolbeleid, wilt u zich actief inzetten voor 
het welzijn van de school en in het bijzonder voor de ouders, bent u bereid om de 
vergaderingen bij te wonen en bent u zich ervan bewust dat zitting nemen vrijwillig is, maar 
niet vrijblijvend? Geeft u zich dan nu op! Dit kan tot en met maandag 1 augustus.  
 
Mocht u vragen hebben over de MR, spreek dan gerust een van onze leden aan (ouders: Joke 
de Jong en Janno Vos, leerkrachten: Harno Korblet en Ard Baan). Mailen naar Ard Baan 
(leerkracht groep 8): ard@cbsnieuwoord.nl. 
   
Met vriendelijke groet,   
 
De MR  

 
 
Stichting Leergeld Twenterand 

Wij attenderen u graag op het bestaan van Stichting Leergeld 
Twenterand. Het doel van deze stichting is dat alle kinderen mee 
mogen doen met allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
Door allerlei omstandigheden kunnen gezinnen in een financiële 
situatie raken, waardoor kinderen niet meer mee kunnen doen 
met hun vriendjes en vriendinnetjes. 

Leergeld Twenterand zorgt ervoor dat kinderen mee kunnen op schoolreisje of excursie, de 
kans krijgen om een sport te beoefenen of om muziekles te krijgen. Leergeld zorgt waar nodig 
ook voor schoolspullen, voor busvervoer of een fiets, of voor digitale middelen ter 
ondersteuning van het leerproces. 
Leergeld is gemakkelijk te benaderen, want een telefoontje naar 06-39743797 of een mailtje 
naar info@leergeldtwenterand is voldoende.  
Kijk voor meer informatie op www.leergeld.nl/twenterand 
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Oproep luizenouders 
Het einde van het schooljaar nadert en dat betekent dat er een aantal 
luizenmoeders afscheid nemen. We zijn daarom op zoek naar 
moeders (of vaders), die ons team willen komen versterken. 
Dus wanneer u tijd hebt om ons, na elke vakantie op de 
dinsdagmorgen te helpen, meld u dan aan bij juf Greta Waijerink 
(greta@cbsnieuwoord.nl) of juf Judith Khajo 
(judith@cbsnieuwoord.nl). 
 
Te vroeg op school 

 
 
Alle kinderen zijn vanaf 8.15 uur van harte welkom op school. We 
vinden het fijn als iedereen om 8.25 uur aanwezig is, zodat we om 
8.30 uur onze lessen kunnen beginnen.  
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
 

 
De Billy Boem club 
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Zending 
Het bedrag van de afgelopen maand is: € 149,55.  
Bedankt voor uw bijdrage. We hopen dat u de komende weken mee blijft doen met de 
zending! 
 
Kind op Maandag 

 
Agenda 

Week 22: 30 mei t/m 4 juni 2022 
De twaalfde apostel, Handelingen 1: 12-26 
De heilige Geest komt, Handelingen 2: 1-13 
De toespraak van Petrus, Handelingen 2: 14-40 
Week 23: 7 t/m 10 juni 2022 
David wordt gezalfd, 1 Samuël 16: 1-13 
David maakt muziek voor Saul, 1 Samuël 16: 14-23 
De Heer is mijn herder, Psalm 23 
Week 24: 13 t/m 17 juni 2022 
De reus in het dal, 1 Samuël 17: 1-30 
David verslaat Goliath, 1 Samuël 17: 3 1-58 
Veilig bij de Heer, Psalm 27 
Week 25: 20 juni t/m 24 juni 2022 
Saul krijgt een hekel aan David, 1 Samuël 18: 16-30 
David moet vluchten, 1 Samuël 19: 1-10 
Het plan van Michal, 1 Samuël 19: 11-17 
Week 26: 27 juni t/m 1 juli 2022 
Het profetenhuis, 1 Samuël 19: 18-24 
Jonatan helpt David, 1 Samuël 20 
David doet of hij gek is, 1 Samuël 21 

1 juni Start nieuwe directeur Dick Nijzink 
6 juni Vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag 
7 juni t/m 10 juni Zwem4daagse Vroomshoop 
13 juni t/m 17 juni Avond4daagse Vroomshoop 
15 juni Meesters- en juffendag 
20 juni Schoolfotograaf 
23 juni Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag 
Week van 27 juni Oudergesprekken groep 1 t/m groep 7 
28 juni Volgende Nieuw   tje 


