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Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 

In en om de school  
Wat gaat de tijd toch snel, we zitten alweer bijna in de drukke en gezellige decembermaand. 
Hoewel het dit jaar door Corona anders zal zijn, zullen we er op school ook een mooie tijd van 
maken. De voorbereidingen voor Sinterklaas en Kerst zijn al in volle gang. Ook de school wordt 
deze week, met behulp van materialen van de versiercommissie, weer in de feestsfeer 
gebracht. In dit Nieuwoortje en via Social Schools houden we u op de hoogte van wat er deze 
maand komen gaat. 
Vanaf komende zondag gaat de adventstijd in. Advent komt van het Latijnse woord adventus 
wat betekent: komst. Advent is de periode van voorbereiding op, en toeleven naar: het 
Kerstfeest. Ook wordt er stilgestaan bij de terugkomst van Jezus. Dit horen de kinderen terug 
in de Bijbelverhalen die er in de groepen worden verteld. 
Voor de komende vier adventsweken willen we u en jullie het volgende meegeven: 
 

eerste advent     tweede advent 
Ik kom zegt Jezus,    Woorden van Jezus, 
deel het licht,     lees je voor? 
één ster vertelt ons    twee vlammen geven 
Zijn bericht.     vrede door. 

 
derde advent     vierde advent 
Jezus verwachten    Het feest van Jezus, 
maakt ons blij,    komt er aan,  
kijk maar, drie lichtjes   ‘k zie al vier kaarsjes 
op een rij.     brandend staan. 
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Nieuwe leerlingen 
Op maandag 2 november is Mike Lubbe in 
groep 2 begonnen, Mike is vanuit Emmen 
naar Vroomshoop verhuisd. Op maandag 9 
november is Merle Brinkman in groep 1 
begonnen. 
Mike en Merle, we vinden het fijn dat jullie 
bij ons op school zijn gekomen en we 
wensen jullie veel plezier op cbs Nieuwoord! 
 
Op maandag 30 november verwelkomen we Femke Hoekstra als leerling in groep 1.  
Femke, we vinden het fijn dat je bij ons op school komt en wensen je veel plezier op  
cbs Nieuwoord. 
 

Genoeg kiwistickers gespaard 
Wauw, dit is snel gegaan! Binnen een maand hebben 
wij het samen voor elkaar gekregen om maar liefst 
600 kiwistickers te sparen. We hebben nu genoeg 
kiwistickers ontvangen en gaan de posters inleveren. 
In februari 2021 hopen wij maar liefst 40 ballen te 
ontvangen. Bedankt voor jullie fanatieke deelname; 
alle ballen verzamelen!  
 
  

 
 
 
 
 
Ouderklankbordgroep 

In het vorige Nieuwoortje vroegen we om ouders/ 
verzorgers voor de ouderklankbordgroep. Tot nu toe 
hebben we één ouder voor groep 2 en één ouder voor 
groep 5. Voor de andere groepen zijn we nog steeds op 
zoek, daarom nogmaals de oproep: 
We zoeken ouders/verzorgers voor de ouderklankbord-
groep. We willen graag uit elke groep één ouder/verzorger 
die meepraat en meedenkt over schoolse zaken. We komen 
drie keer per schooljaar bij elkaar en de ouder/verzorger zit 
voor twee jaar in de ouderklankbordgroep. Mocht u 
belangstelling hebben, wilt u dit dan doorgeven aan        
Magreet Drent (directie@cbsnieuwoord.nl)? 
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Voorleeskampioenen 
Afgelopen maand hebben we de finales van de 
voorleeswedstrijd gehouden. Er werd door iedereen erg 
mooi en duidelijk voorgelezen. 
Jonas van Engelen uit groep 6 is de winnaar van de groepen 
5 en 6 geworden en Marit Tieman uit groep 7a is de 
winnares van de groepen 7 en 8 geworden. 
Jonas en Marit, van harte gefeliciteerd met deze knappe 
prestatie. 
Marit zal onze school vertegenwoordigen tijdens de 
voorleeswedstrijd van Twenterand. 
Marit, alvast heel veel succes en plezier gewenst! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schoolfruit 
Vanaf 9 november 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. 
Wat kinderen eten is allereerst de 
verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers, maar het EU-Schoolfruitprogramma helpt de 
schoolkinderen gezonder te leren eten en zo de basis te leggen voor een gezond leven. U kunt 
hierover meer lezen op de website: www.euschoolfruit.nl. 
De kinderen krijgen 3 keer per week, gedurende 21 weken, een portie groenten of fruit om 
samen in de klas op te eten, dit krijgen ze op de middagen. 
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma wordt aangeboden door de Europese Unie, het 
ministerie van Economische Zaken en de schoolfruitleveranciers. Hieraan zijn voor de ouders 
geen kosten verbonden. Wij zien in het EU-Schoolfruitprogramma een waardevolle 
investering in de gezondheid van onze leerlingen voor nu en voor later als ze ouder zijn.  
Het is een effectieve, en voor de kinderen een gezellige en leuke, manier om gezonder te 
leren eten!  
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Sinterklaas 
Sinterklaas is weer in het land en ook op school zijn de 
kinderen al druk bezig met het thema: Sinterklaas.  
De kinderen kijken naar het Sinterklaasjournaal, zingen 
bijpassende liedjes en er wordt al van alles geknutseld. In 
de gang bij groep 3 hangt de stoomboot met gemaakte 
pietjes door de kinderen uit groep 3.  
In de bovenbouwgang hangen allemaal Pieten gemaakt 
door de kinderen uit groep 6 (met hulp van een aantal 
kinderen uit groep 1 en groep 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanstaande woensdag (25 november) zetten de kinderen van groep 1 t/m groep 4 hun 
schoen, dat is natuurlijk spannend! Denken jullie dus aan een schoen, klomp of iets dergelijks? 
Afgelopen week hebben de kinderen in de bovenbouw lootjes getrokken. De kinderen kopen 
cadeautjes voor elkaar, pakken dat in als een surprise en schrijven een gedicht.  

 
Bovenstaande is hetzelfde als andere jaren, maar dit jaar 
zullen er ook dingen anders zijn.  
Zo hebben we dit jaar geen binnenkomst van Sinterklaas op 
het plein met kinderen en ouders. De kinderen kunnen 
vrijdag 4 december gewoon naar binnen gaan naar de eigen 
klas. De juf/meester zal daar zijn om de kinderen op te 
vangen. Aangezien de Sint er dit jaar zelf niet bij kan zijn, 
door de coronamaatregelen die gelden, is hij dit jaar erg druk 
geweest op een andere manier. Alle meesters & juffen zijn 
hier ook bij betrokken. Vol verwachting klopt ons hart! 
 

Kerst 
Dit jaar zouden we het Kerstfeest op woensdagavond 16 
december vieren in de kerk, helaas kan dit niet doorgaan door de 
huidige Corona-maatregelen. Daarom verplaatsen we de Kerst-
viering naar donderdagmorgen 17 december. We vieren het 
Kerstfeest dan in de eigen klas, hiervoor krijgen de kinderen nog 
een uitnodiging. Ook maken we schoolbreed een Kerstmusical, 
deze krijgt u, als ouder/verzorger, ook digitaal te zien.  
Laat u verrassen! 
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Zending 

Het bedrag van de afgelopen maand was: € 155,65 
Zoals jullie in het vorige Nieuwoortje hebben gelezen, heeft het gezin uit Burundi een brief 
naar school gestuurd. Groep 7a heeft aan het begin van deze maand een leuke opdracht 
gekregen; ‘Schrijf een Engelse brief terug aan het gezin’. Hier zijn de kinderen mee aan de slag 
gegaan, het was erg leuk en leerzaam! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 
PAD en PBS 
In de maand december gaan wij ons met de kinderen richten op de regels die te maken 
hebben met de waarde ‘Vertrouwen’. Kernpunt van deze waarde is de manier waarop we 
met elkaar omgaan. Hoe help ik een ander? Hoe kan ik ervoor zorgen dat een 
ander geconcentreerd aan het werk kan blijven? Met deze vragen en gedragsverwachtingen 
gaan wij de komende tijd aan het werk, waarbij het belangrijkste uitgangspunt zal zijn ‘Wij 
helpen elkaar als iets niet lukt’.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het gezin Nyoni Cyriaue 

uit Burundi. 
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Kind op Maandag 
Groep 1 en groep 2            Groep 3 t/m groep 8 

 
Agenda 

4 december Sinterklaasviering 

15 december Volgende Nieuw    tje 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Week 48: 23 november t/m 27 november 2020 
David tot koning gezalfd, 1 Samuël 16: 1-13 
David bij Saul, 1 Samuël 16: 14-23 
David en Goliath, 1 Samuël 17 

Week 49: 30 november t/m 4 december 2020 
Verbond tussen David en Jonatan, 1 Samuël 20 
David spaart Sauls leven, 1 Samuël 20, 24 en 26 
Bijbelboekje: David 

Week 50: 7 december t/m 11 december 2020 
De aankondiging van Johannes’ geboorte, Lucas 1 
De aankondiging van Jezus’ geboorte, Lucas 1 
De geboorte van Johannes, Lucas 1 

Week 51: 14 december t/m 18 december 2020 
Bijbelboekje: Zacharias en Elisabeth 
De geboorte van Jezus; de herders, Lucas 1 en 2 
Bijbelboekje: De geboorte van Jezus 

Week 48: 23 november t/m 27 november 2020 
De val van Jericho, Jozua 5:13 - 6:27 
De Gibeonieten, Jozua 9 
De laatste woorden van Jozua, Jozua 23:1-26 

Week 49: 30 november t/m 4 december 2020 
De naam Jesjoea, Jozua, redding (Psalmen & 
Profeten) 
Gabriël bij Zacharias, Lucas 1:5-25 

Week 50: 7 december t/m 11 december 2020 
Gabriël bij Maria, Lucas 1:26-38 
Maria en Elisabet, Lofzang van Maria, Lucas 1:39-56 
Geboorte van Johannes, Lucas 1:57-80 

Week 51: 14 december t/m 18 december 2020 
Jozef droomt, Matteüs 1:18-25 

Geboorte van Jezus, Lucas 2:1-14 

Herders als getuigen, Lucas 2:15-20 


