
 
20-08-2020 

 

Geachte ouders/ verzorgers en beste kinderen, 
 
Afgelopen maandag zijn de deuren van onze school weer opengegaan en was de zomervakantie 
toch echt voorbij. De kinderen kwamen deze week met hele mooie verhalen terug op school en 
hieruit konden we opmaken dat het een goede en mooie vakantie is geweest.  
De maanden voor de zomervakantie waren hectisch en we leven nog steeds in een onzekere tijd 
voor wat betreft Corona. We houden ons zo goed als mogelijk aan de richtlijnen van het RIVM. 
Wanneer er veranderingen binnen de richtlijnen plaatsvinden, zulle we u hiervan op de hoogte 
brengen. 
Met het begin van het nieuwe schooljaar komen we weer in de bepaalde regelmaat. Het gewoon 
weer naar school gaan en de dingen doen die van je verwacht worden.  
 
Ik wens iedereen, ook namens het team, een heel plezierig, mooi, leerzaam en bovenal gezegend 
schooljaar toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Magreet Drent 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NIEUWSBRIEF (NIEUWOORTJE) 
In de voorgaande jaren kreeg u elke week de nieuwsbrief via de mail toegestuurd. Vanaf dit 
schooljaar gaan we het anders doen. Er komt één keer per maand een nieuwsbrief. In deze 
nieuwsbrief staat informatie die geldt voor de hele school.  
Het blijkt dat de nieuwsbrief lang niet door alle ouders wordt gelezen. Wij denken dat dit komt 
doordat er ook veel informatie in de nieuwsbrief staat die niet voor elk kind geldt. Daarom hebben 
we besloten om de nieuwsbrief eens per maand te laten uitkomen met alleen algemene informatie. 
De nieuwsbrief krijgt u in het vervolg via de schoolpagina van Social Schools en niet meer via de 
mail. De informatie die betrekking heeft op de groep van uw kind(eren) krijgt u ook via Social 
Schools. U kunt hierbij denken aan het huiswerk, foto’s van bijzondere momenten, benodigde hulp 
bij activiteiten enz.  
Het is daarom erg belangrijk dat u zich hebt aangemeld voor Social Schools. Hebt u dit nog niet 
gedaan, wilt u dit dan op korte termijn bij de leerkracht doen?  
Ook is de nieuwsbrief natuurlijk op de website te lezen. 
We hopen op deze manier alle ouders/verzorgers op de hoogte te kunnen houden. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NIEUWE  LEERLINGEN     
Sinds maandag verwelkomen we de volgende leerlingen bij ons op school: 
 
Merle Maathuis (groep 7)   Guusje Bosch (groep 1) 
Laurens van Bloois (groep 3)  Esmee Fokkert (groep 1) 
Levi Warringa (groep 1)   Vayen Knol (groep 1) 
Morris Coenraad (groep 1)      
         
Hartelijk welkom allemaal! 
We hopen dat jullie een fijne en leerzame tijd bij ons op school mogen hebben. 
 



 
 
 
 
INFORMATIEVOORZIENING  
► De schoolkalender kunt u vinden op onze website  

► De schoolgids 2020-2021 vindt u ook op onze website 

► De leerlingenlijsten zullen we binnenkort aan de leerlingen meegeven. Dit geldt alleen voor de 

kinderen waarvan wij toestemming hebben om dit mee te geven. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMATIEAVOND 
Zoals eerder vermeld, is er dit jaar geen informatieavond. Dit in verband met het Coranavirus.  

Alle groepen krijgen volgende week de belangrijkste informatie voor hun eigen groep via brief of 

Social schools. Zo bent u als ouders op de hoogte van wat er dit schooljaar in de groep(en) van 

uw kind(eren) staat te gebeuren. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STARTAVOND OUDERRAAD 
Normaal gesproken is er elk jaar aan het begin van het schooljaar een startavond voor alle 

ouders/verzorgers en kinderen. Ook deze avond kan helaas dit jaar niet doorgaan in verband met 

het Coranavirus.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCHOOLREIS 
Zoals u weet, is het schoolreisje vorig jaar niet doorgegaan. We hebben toen al aangegeven dat 
dit doorgeschoven zou worden naar het nieuwe schooljaar. Binnenkort is het zover. Hieronder de 
data wanneer welke groep op schoolreis gaat. De locaties en vertrek/aankomst zullen we begin 
volgende week aan jullie doorgeven. 
 
Dinsdag 1 september groep 2 en 3  
 
Dinsdag 1 september groep 8  
 
Donderdag 3 september groep 6 en 7  
 
Dinsdag 15 september groep 4 en 5  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HOOFDLUIS 
Afgelopen dinsdag hebben we alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Het blijkt 
dat we helaas niet hoofdluisvrij zijn bij ons op school. De groepen, waarin 
hoofdluis heerst, hebben een brief meegekregen. Over twee weken worden deze 
groepen opnieuw gecontroleerd. 
Wilt u thuis uw kind(eren) ook goed controleren? 
Mocht uw kind hoofdluis hebben, geef dit dan door aan de leerkracht.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
STARTGESPREKKEN 
De startgesprekken in september kunnen dit jaar helaas niet op school plaatsvinden. Omdat we 
het belangrijk vinden om toch kennis te maken met de nieuwe ouders/verzorgers en leerkrachten 
hebben we besloten om de startgesprekken dit jaar met behulp van videogesprekken te houden. 
Hoe we dit gaan doen, hoort u binnenkort. 
 
 
 
 
 
 



COMMUNICATIE OUDERS/VERZORGERS 
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, kalender, agenda) 
Social Schools: 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 Ineke Stokvis ineke@cbsnieuwoord.nl 
Juf Herma Koenderink herma@cbsnieuwoord.nl 
Juf Tamara Dumas tamara@cbsnieuwoord.nl 
Juf Rita Platjes rita@cbsnieuwoord.nl  
Juf Linda van Dijk linda@cbsnieuwoord.nl 
Juf Lusette van Harten lusette@cbsnieuwoord.nl 

Meester Jeroen Jansen jeroen@cbsnieuwoord.nl  
Juf Elselien Ramerman elselien@cbsnieuwoord.nl 
Juf Dinie Vosjan dinie@cbsnieuwoord.nl 
Juf Elsbeth Spoelman elsbeth@cbsnieuwoord.nl 
juf Alien van den Akker alien@cbsnieuwoord.nl 
Meester Steven Abbes steven@cbsnieuwoord.nl 
Meester Harno Korblet harno@cbsnieuwoord.nl 

Meester Ard Baan ard@cbsnieuwoord.nl 
Juf Mariëlle Dekker marielle@cbsnieuwoord.nl 
Juf Greta Waijerink greta@cbsnieuwoord.nl 
Juf Iny van Tebberen iny@cbsnieuwoord.nl 
Juf Magreet Drent directie@cbsnieuwoord.nl of 

magreet@cbsnieuwoord.nl 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ZENDING                                                                             

Het bedrag van maandag 26 augustus was  € 35,85 

 
 
 
 
 
 
 
 
          

We wensen u en jullie een fijn weekend! 
                                                   Team CBS Nieuwoord 
 
 
 
 
 
 
 


