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Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 
In en om de school  
 
De herfstvakantie is voorbij. Afgelopen maandag openden wij onze deuren. De school 
stroomde vol met leerkrachten en kinderen. We pakken de onderwijskundige draad weer op. 
De één goed uitgerust en vol energie en de ander nog met z’n hoofd bij dingen die in de 
afgelopen week zo maar opeens op het levenspad kwamen. 
 
We zijn dankbaar dat we met ons team de lessen kunnen voortzetten en dat in alle groepen 
het onderwijs van start kon gaan. Ondertussen houden we de stijgende besmettingscijfers in 
de peiling en vragen ons af met welke maatregelen we straks geconfronteerd gaan worden. 
Wat we nu al kunnen doen. Goed letten op onze gezondheid. Bij lichte klachten voorzichtig 
zijn en geen risico nemen. Jezelf in acht nemen en je realiseren dat we verantwoordelijk zijn 
voor elkaar. Zo zullen we de situatie vanuit school ook blijven bekijken. Voorlopig hebben we 
de ruimte om door te gaan. Laten we hopen en bidden dat we dit de komende periode kunnen 
voortzetten. 
 
Begin oktober was ik in de Oude Kerk van Putten. Het dorp waar ik in 1962 ben geboren. En 
het dorp dat in de oorlog (1944/1945) werd getroffen door een verschrikkelijke razzia. In de 
Tweede Wereldoorlog werden 661 (jonge en oudere) mannen weggevoerd naar 
concentratiekampen in Duitsland. Het grootste deel van deze mannen is omgekomen.  
Jaarlijks ga ik op de eerste zondag van oktober naar de herdenking van de razzia. Dit jaar 
maakte ik op de middag van 3 oktober het gedicht dat ik graag met u wil delen: 
 

Midden in het dorp gelegen 
wijst de toren fier naar boven 
deze kerk spreekt over wegen 

ondoorgrondelijk geloven! 
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Als de muren konden spreken 
over dagen, over weken, 
over jarenlang geleden 

zou het klinken in het heden 
wat de oorlog heeft gedaan. 

 
Vele mannen meegenomen 

in een waas van duist’re macht. 
Vele vrouwen zagen dromen 

onherroepelijk ontkracht. 
 

Tranen vloeiden er met tuiten 
’t kermen ging door merg en been 

en de weerzin niet te stuiten 
dwars door alle tijden heen. 

 
Toch klinkt daar een prachtig lied 

door de muren en de ramen 
“God zal alle tranen drogen.” 

Hij vergeet de Zijnen niet 
onvoorstelbaar Zijn genade! 

 
Wat een voorrecht dat we in vrede en vrijheid mogen leven. Laten we er dankbaar voor zijn 
en het koesteren. En voor zover het in ons vermogen ligt, laten we er alles aan doen om dit 
te laten voortduren. Tot genoegen van de naasten om ons heen en ook voor het geluk van 
ons en onze kinderen. 
 
Op CBS Nieuwoord zetten wij de komende periode onze schouders onder goed onderwijs 
voor de groepen 1 tot en met 8. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, bent u van harte 
welkom bij de leerkrachten, de intern begeleiders of de directie. We doen het graag samen 
met alle ouders en verzorgers, want samen komen we verder! 
 

Meester Gijs 
 
 
 
Nieuwe leerlingen 
Vanaf begin oktober zijn Melanie Al Amadin en Max 
Heun bij ons op school gekomen. Wij wensen 
Melanie en Max een prettige tijd bij ons op school. 
Sinds 6 oktober zijn de broers Giovani (groep 3) en 
Danilo (groep 6) Simonetti bij ons op school. Wij 
hopen dat zij goed kunnen wennen op CBS 
Nieuwoord. 
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Kinderboekenweek 
Voor de vakantie was de Kinderboekenweek, met als thema: “Worden wat je wil.” 
De start was op woensdag 6 oktober. Helaas konden we dit, vanwege het weer, niet buiten 
op het plein uitvoeren. Daarom hebben we toen in de eigen klas het liedje en dansje van 
Kinderen voor Kinderen: ‘Worden wat je wil’ meegedanst en gezongen. Net als in heel 
Nederland! 
 
De kinderen mochten verkleed op school komen, wat zagen we veel beroepen langskomen: 
politieagenten, brandweerlieden, verpleegsters, dokters, prinsessen, koks, en zelfs super-
helden.  
In elke klas hebben we gesproken, gelezen en geknutseld over verschillende beroepen.  
In de bovenbouw is de jaarlijkse voorleeswedstrijd gehouden. De winnaar van de voorlees-
wedstrijd van groep 5/6 is geworden: Milan Reeb. 
De voorleeswedstrijd van groep 7/8 is gewonnen door Eva Brederode uit groep 8. Zij mag 
onze school vertegenwoordigen bij de regionale ronde. Milan & Eva, van harte gefeliciteerd 
en we wensen Eva veel succes! 
 
Bij de kleuters kwam juf Mariëlle op bezoek op een echte trekker. Zij is tegenwoordig boerin 
en kwam daarover vertellen. In groep 1 kwam er een oma voorlezen die bij de bibliotheek 
werkt. Verder kwam er een fietsenmaker van Luvro langs om te vertellen over zijn beroep en 
groep 5 en 6 is nog naar een theatervoorstelling van goochelaar Jan geweest in Het Punt.  
Kortom een geslaagde Kinderboekenweek 2021!  
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Oudergesprekken november 
Vier weken geleden vonden de startgesprekken op school plaats, 
iedereen heeft dit als zeer prettig ervaren. 
Omdat de startgesprekken opgeschoven zijn, zodat ze fysiek plaats 
konden vinden, hebben wij als school besloten om de aanstaande 
oudergesprekken te laten vervallen. Deze gesprekken stonden 
ingepland in week 45 (8 t/m 12 november). Mocht u toch een 
gesprek willen met de leerkracht van uw kind, dan kunt u dit 
natuurlijk bij de desbetreffende leerkracht aanvragen.  
 

Nationaal schoolontbijt 
In de kalender stond dat het nationaal schoolontbijt zou plaatsvinden op 
woensdag 3 november aanstaande. In verband met een audit 
(schoolbezoek) dat later is ingepland, is het ontbijt een dag later, namelijk 
op donderdag 4 november aanstaande. We vragen de kinderen zelf een 
beker, bord en bestek mee te nemen! 
 
Schoolfruit 
Vanaf 15 november a.s. doet onze school weer mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. Dit is 
een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende 
groenten en fruit. Uit onderzoek blijkt dat er een verband bestaat tussen verkeerd eetgedrag 
en het ontstaan van overgewicht en welvaartsziekten. Ook blijkt dat veel kinderen te weinig 
groenten en fruit eten maar vaak kiezen voor ongezonde tussendoortjes.  
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Kerstwandeling 
De herfstvakantie is net afgelopen en de Sint moet nog in Nederland aankomen, maar 
ondertussen is de kerstcommissie al druk bezig met de voorbereidingen voor het kerstfeest 
op school. Zoals de titel al verklapt organiseren we op woensdagavond 22 december een 
kerstwandeling, de uitnodiging hiervoor volgt nog. 
Tijdens de kerstwandeling loopt u samen met uw kind(eren) een route, rondom de school, 
waar tijdens de route het kerstverhaal wordt uitgespeeld. 
 
Voor deze kerstwandeling zijn wij nog op zoek naar een aantal attributen, heeft u eventueel 
het volgende ter beschikking? 

§ Vuurkorf 
§ Droog brandhout 
§ Levende schapen / strobalen 

 
Zou u dit willen doorgeven aan één van de leden van de kerstcommissie? Alvast bedankt! 

 
Ook willen we graag schone glazen potjes (waar een waxinelichtje in past) 
verzamelen, zodat we de route duidelijk kunnen maken door glazen potjes 
(met waxinelichtjes) langs de weg. Deze mogen vanaf morgen ingeleverd 
worden bij de leerkracht van uw kind. 

 
Verder zijn we op zoek naar ouders/verzorgers die het leuk vinden (en tijd hebben) om kleding 
uit te zoeken, die de kinderen kunnen dragen om het kerstverhaal uit te spelen. Op school 
hebben we bijpassende kleding, maar dit moet nog wel uitgezocht worden. Wilt u dit ook 
aangeven bij één van de leden van de kerstcommissie? 
 
Samen hopen we er weer een fijn & gezellig kerstfeest van te maken! 
 
Namens de kerstcommissie, 
 
Juf Ineke, juf Judith, juf Rita, meester Steven en juf Elselien 
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Zending 
Het bedrag van de afgelopen maand was: € 114,24. 
 
Kind op Maandag 
Groep 1 t/m groep 8 

 
Agenda 

 
 

Week 43: 25 t/m 29 oktober 2021 
De dromen van Jozef, Genesis 37: 1-11 
Jozef in de put en als slaaf verkocht, Genesis 37: 12-36 
Jozef komt bij Potifar, Genesis 39: 1-6 
Week 44: 1 t/m 5 november 2021 
De vrouw van Potifar, Genesis 39: 7-23 
De schenker en de bakker, Genesis 40: 1-23 
De dromen van de farao, Genesis 41: 1-8 
Week 45: 8 t/m 12 november 2021  
Jozef legt de dromen uit, Genesis 41: 9-36 
Jozef wordt onderkoning, Genesis 41: 37-57 
De broers gaan naar Egypte, Genesis 42 
Week 46: 15 t/m 19 november 2021  
Het graan is op, Genesis 43: 1-14 
Weer naar Egypte, Genesis 43: 15-34 
De zilveren beker, Genesis 44: 1-13 
Week 47: 22 t/m 26 november 2021 
Terug in het paleis, Genesis 44: 14-34 
Jozef vertelt wie hij is, Genesis 45 
Jakob gaat naar Egypte, Genesis 46 
Week 48: 29 november t/m 3 december 2021 
Naomi gaat terug naar Bethlehem, Ruth 1: 14a 
Ruth gaat met Naomi mee, Ruth 1: 14b-22 
Bij Boaz, Ruth 2: 1-17 

3 november Dankdag 
4 november Schoolontbijt 
15 november Begin schoolfruit 
30 november Volgende Nieuw   tje 


