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Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 

In en om de school  
Een lange tijd ging het coronavirus onze schooldeur voorbij, maar helaas moesten er 
vorige week 3 groepen in de bovenbouw in quarantaine. Ondanks dat we zo voorzichtig 
zijn en ons goed aan de maatregelen houden, sloop het coronavirus toch naar binnen. 
Gelukkig is het tot nu toe bij deze 3 groepen gebleven en hoefden we de school niet 
helemaal te sluiten. Het thuisonderwijs kon weer snel opgestart worden voor deze 
groepen en ook de broertjes en zusjes konden via thuisonderwijs meedoen met de 
klasgenoten. Gelukkig mogen de meeste kinderen vanaf vandaag weer naar school en 
zijn deze groepen bijna compleet. 
Voor groep 8 komt dit net op tijd omdat zij vandaag, morgen en overmorgen de Cito-
eindtoets hebben. We wensen de kinderen van groep 8 deze week veel succes! 
 
Door de quarantaineperiode kon, vorige week woensdag, het praktisch verkeersexamen 
voor groep 7 en groep 8 niet doorgaan. Er komt dit schooljaar nog een nieuwe datum. 
 
Deze week worden de oudergesprekken online gevoerd. Alle ouders/verzorgers hebben 
hiervoor inmiddels een uitnodiging gekregen. 
 
Vrijdag zijn de Koningsspelen voor de groepen 2 t/m 8. Omdat we deze dag niet allemaal 
samen kunnen vieren, is er voor elke groep een eigen programma bedacht waarbij er 
natuurlijk ook veel bewogen wordt. We hopen op een gezellige dag. 
 
Op maandag 3 mei aanstaande begint de meivakantie. Deze duurt tot en met vrijdag 14 
mei. We wensen u en jullie alvast een hele fijne vakantie! 
 
Een hartelijke groet, mede namens het team,  
Magreet Drent 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

20 april 2021 
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Doekoe scholenactie 
Van maandag 19 april 2021 t/m zondag 23 mei 2021 kan er door de klanten van supermarkt: 
‘Coop’ weer gespaard worden voor sport- en spelmaterialen voor onze school. 
Hoe spaar je mee? Klanten van Coop ontvangen Doekoe-munten bij aankoop van diverse 
actieproducten. In de winkel doneren de klanten de munten aan scholen in de buurt  
(CBS Nieuwoord natuurlijk ). Hoe meer Doekoe je als school binnen ‘pingelt’, hoe hoger het 
bedrag dat je als school spaart.  
Dus: Pingel zoveel mogelijk Doekoe voor CBS Nieuwoord! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leergeld Twenterand 
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PAD en PBS 
In de maanden april en mei gaan de kinderen zich richten op de 
regels die te maken hebben met de waarde ‘vertrouwen en 
verantwoordelijkheid’. Omdat er veel dagen zijn uitgevallen zijn 
de regels van deze twee maanden samengevoegd. We vinden het 
belangrijk om de kinderen te leren dat spullen van onszelf en van 
een ander een waarde heeft waar we zuinig op moeten zijn. 
Daarom richten we ons niet alleen op de materialen van de 
kinderen of van school zelf, maar ook op de verschillende ruimtes 
waar de kinderen leren en/of spelen. 
 

 
 

Zending 
Het bedrag van de afgelopen maand was: € 124,57. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kind op Maandag 

Groep 1 en groep 2            Groep 3 t/m groep 8 

 

Week 16: 19 t/m 23 april 2021 
God zal ons helpen, Nehemia 2: 11-20 
Bouwen en opletten, Nehemia 3-4 
Ezra heeft een bijzonder boek, Nehemia 8: 1-12 

Week 17: 26 t/m 30 april 2021 
Hooglied 

Week 20: 17 t/m 20 mei 2021 
De heilige Geest komt, Handelingen 2: 1-13 
De eerste gemeente, Handelingen 2: 41-47 
De genezing van een verlamde, Handelingen 3: 1-10 

Week 21: 25 t/m 28 mei 2021 
Petrus en Johannes worden gearresteerd, 
Handelingen 4: 1-22 
Het leven van de gemeente, Handelingen 4: 32-37 
De gevangenis is leeg, Handelingen 5: 17-26 

Week 16: 19 t/m 23 april 2021 
De verschijning aan Thomas, Johannes 20: 24-29  
De verschijning aan het meer van Tiberias, Johannes 21 

Week 17: 26 t/m 30 april 2021 
Bijbelboekje: Tussen Pasen en Hemelvaart 
Hemelvaart, Handelingen 1: 1-11 

Week 20: 17 t/m 20 mei 2021 
Bijbelboekje: Hemelvaart  
Pinksteren, Handelingen 2  
Bijbelboekje: Hemelvaart en Pinksteren 

Week 21: 25 t/m 28 mei 2021 
Bijbelboekje: Hemelvaart en Pinksteren  
De genezing van een verlamde Handelingen 3: 1-10 
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Agenda 
Week van 19 april Oudergesprekken 

20 t/m 22 april Cito eindtoets groep 8 

23 april Koningsspelen 

27 april Vrij i.v.m. Koningsdag 

3 mei t/m 14 mei Meivakantie 

24 mei Vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag 

25 mei Volgende Nieuw   tje 

31 mei Schoolreisje groep 3 en groep 4 (onder 
voorbehoud) 

1 juni Schoolreisje groep 5, groep 6 en groep 7 
(onder voorbehoud) 

 

 
Namens het team van cbs Nieuwoord wensen we u en 

jullie (alvast) een fijne meivakantie! 
 

 
 
 
 
 


