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Op CBS Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 
In en om de school  
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Voor m’n gevoel werk ik al drie maanden op CBS Nieuwoord. In werkelijkheid is het ruim zes 
weken. We hebben in de afgelopen periode fijn ons werk kunnen doen. De weers-
omstandigheden waren over het algemeen gunstig. En gelukkig hebben we steeds minder last 
van Corona. We hopen dat dit zich zo mag doorzetten. 
 
Na de zomervakantie gaan we door met het continurooster, zoals we dat nu ook kennen. Een 
grote meerderheid van de ouders/verzorgers heeft aangegeven dit wenselijk te vinden. 
Inmiddels hebben we onze lesroosters op het continurooster aangepast. We hebben ook 
afspraken gemaakt over de pauzetijden.  
 
Morgenpauze:  10.15 - 10.30 uur  Groep 3, 4 en 5 

10.30 - 10.45 uur  Groep 6, 7 en 8 
 
Middagpauze:   12.00 - 12.15 uur  Groep 1, 3, 5 en 7 naar buiten 

12.15 - 12.30 uur  Groep 2, 4, 6 en 8 naar buiten 
 
De leerkracht mag het moment van de lunch bepalen. Dat kan voor en/of na het buitenspelen 
zijn. Uiteraard zal de leerkracht rekening houden met de wens van de kinderen. 
 
Gisteren hebben alle kinderen het rapport mee naar huis gekregen. Inmiddels heeft u 
het gezien. Het is goed om met uw kind(eren) een gesprekje te voeren over het rapport. 
Kinderen vinden het meestal prettig om de resultaten op het rapport toe te lichten. Stelt 
u er gerust vragen over. En wanneer er vragen open/over blijven, willen wij dat graag 
weten. Vandaar dat we deze week de oudergesprekken voeren met ouders die dat 
wensen. Daarnaast worden sommige ouders/verzorgers ook uitgenodigd door de 
leerkracht. De gesprekken zijn op dit moment in volle gang. Ik vind het fijn om te merken 
dat veel ouders van deze mogelijkheid gebruik maken. 
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Op CBS Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

Volgende week zwaaien we twee zeer gewaardeerde collega’s uit! Juf Vosjan gaat met 
pensioen en juf Mariëlle gaat zich helemaal richten op het akkerbouwbedrijf. Ik wil de 
beide collega’s hartelijk bedanken voor hun grote inzet bij het onderwijsgeven! En voor 
de warme betrokkenheid op het welzijn van de kinderen, de ouders en de collega’s. We 
gaan jullie enorm missen en wensen jullie de zegen van onze hemelse Vader in de tijd die 
komt. 
 
Op woensdag 7 juli zullen de jongens en meisjes van groep 8 afscheid nemen van CBS 
Nieuwoord. Ze zijn nu nog volop aan het oefenen met de musical, die ze volgende week 
woensdag verschillende keren zullen opvoeren. We wensen de kinderen die de school 
verlaten een goede tijd in het voorgezet onderwijs. Het is onze wens dat jullie straks in 
de maatschappij op een geschikte plaats aan de slag kunnen en mogen gaan. Wat is het 
mooi als je je talenten daarvoor kunt blijven ontwikkelen. 
 
De zomervakantie staat voor de deur. Op vrijdag 9 juli gaat de school om 10.30 uur uit. 
Er volgt dan een periode van zes weken vakantie. We hopen en wensen dat we allemaal 
de kans krijgen om van de rust, het weer en elkaar te kunnen genieten. We verwachten 
de kinderen op maandag 23 augustus terug op CBS Nieuwoord. 
 
Ik sluit af met een gedicht dat ik een tijdje geleden heb gemaakt: 
 

Zonovergoten 
wat hebben we genoten 

van deze mooie dag 
de zon daalt met een lach! 

 
De spreeuwen komen thuis 

ze vliegen naar hun huis 
daar in het stille riet 

waar niemand hen nog ziet. 
 

In de zonnestralen 
spreekt de Schepper talen 

die worden verstaan 
voor wie opengaan. 

 
De maan neemt het nu over 
het licht zal echt niet doven 

de grote Meester waakt 
als straks de nacht genaakt. 

 
 
Ik wens u en jullie allemaal een prettige zomervakantie! 
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Meester Gijs 
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Op CBS Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

Nieuwe leerlingen 
De afgelopen maand hebben we Nina Bolks en Julia 
Sluijer verwelkomd in de instroomgroep. In groep 4 
is Josélsea Da Costa Barros gestart. 
Nina, Julia en Josélsea, we wensen jullie veel plezier 
bij ons op school! 
 
Terugblik schoolreisjes/kamp 
De jongens, de meisjes en de leerkrachten hebben genoten van de schoolreizen. We hebben 
prachtig weer gehad. Iedereen kon naar hartenlust spelen en plezier maken. Wanneer aan 
het einde van de dag iedereen veilig thuiskomt, zijn we allemaal blij. En dat waren we! 
 
Het schoolkamp was een groot feest. Op een prachtige locatie mochten de kinderen en hun 
begeleiding overnachten. Veel verschillende activiteiten werden er gedaan. Fijn dat meester 
Ard, juf Mariëlle, juf Alien en juf Elselien op een voortreffelijke wijze leiding hebben gegeven 
aan dit schoolkamp. Een woord van dank aan de ouders die hebben meegewerkt en geholpen. 
Dankzij de inzet van velen kunnen we terugkijken op een bijzonder geslaagd schoolkamp. 
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Op CBS Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

Voorstellen ouderklankbordgroep  
Onze school heeft een ouderklankbordgroep. Dat willen we graag aan iedereen laten weten. 
De ouders die in deze groep zitten, hebben een aantal keren in het schooljaar overleg met de 
directie. In het begin van mijn tijd op CBS Nieuwoord heb ik een mooi overleg met hen gehad. 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar (dinsdag 7 september) staat een nieuw overleg 
gepland. De volgende ouders vormen in 2020 - 2022 de ouderklankbordgroep: 
 
Groep 1:  Ester Marissen (moeder van Zoë gr. 1 en Lilly gr. 4) 
 
Groep 2:  Sasha Scholten (moeder van Siem gr. 2) 
 
Groep 3:  Yvonne Reeb (moeder van Lana gr. 3 en Milan gr. 5) 
 
Groep 4:  Inge Bosch (moeder van Mick gr. 2 en Nora-Lynn gr. 4) 
              
Groep 5:  Marleen Jansen (moeder van Féline gr. 2 en Rosalie gr. 5) 
                
Groep 6:  Miranda Gerrits (moeder van Zara gr. 6) 
          
Groep 7:  Rianne Hekman (moeder van Vince gr. 6 en Jens gr. 7b) 
                

Parkeren rondom de school 
Rondom de school is het aan het begin en einde van de dag behoorlijk druk met het verkeer. 
Het is prettig wanneer zoveel mogelijk kinderen met de fiets of lopen naar school komen. 
Wanneer u wel met de auto komt, vinden we het fijn als u de auto op een rustige plek 
parkeert, zodat de verkeersstroom (in een laag tempo) door kan gaan. We letten goed op 
elkaar. Samen maken we het veilig rondom onze school. Dat geeft een positieve uitstraling 
naar iedereen. 
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Pensioen juf Vosjan 
Op dinsdag 6 juli a.s. gaat juf Vosjan met pensioen, dit 
gaan we op school met elkaar vieren. Vorige week 
dinsdag heeft de feestcommissie een oproep via Social 
Schools gedaan. Het is een verrassing voor juf Vosjan, 
daarom hierbij nog een herinnering. Mocht u niet weten 
waar dit over gaat, bekijk Social Schools dan nog even 
(bericht op dinsdag 22 juni geplaatst). Alvast bedankt! 
Het wordt een muzikale dag waarbij juf Vosjan verrast 
wordt door de muzikaliteit van de kinderen van cbs 
Nieuwoord. Juf Vosjan trakteert alle kinderen op een 
snoepje en een ijsje, daarom willen we u vragen om zoals 
gewoonlijk fruit/drinken en een lunch mee te geven. 
We zullen de foto’s/filmpjes van de feestelijke dag op 
Social Schools plaatsen, zodat u niets hoeft te missen. 
 

 
Zending 
Het bedrag van de afgelopen maand was: € 185,51. 
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Op CBS Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

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

 
Agenda 

Week van 28 juni Oudergesprekken 
6 juli  Pensioen juf Vosjan 
7 juli Afscheidsavond groep 8 
9 juli Laatste schooldag, alle groepen om 10:30 uur vrij 
12 juli tot en met 20 augustus Zomervakantie 
23 augustus Eerste schooldag 
31 augustus Volgende Nieuw   tje 

 
 

Namens het team van CBS Nieuwoord wensen we u 
alvast een fijne zomervakantie! 

 

Week 26: 28 juni t/m 2 juli 2021 
Demetrius de zilversmid, Handelingen 19: 21-40 
Lezingen uit Handelingen 20-26 
 

 
 
 
Week 27: 5 t/m 9 juli 2021 
De schipbreuk, Handelingen 27: 14-44 
Paulus in Rome, Handelingen 28: 11-31 
 
 

 

Week 26: 28 juni t/m 2 juli 2021 
Herhalen van de Bijbelboekjes:  
Bijbelboekje: De schepping  
Bijbelboekje: Noach  
Bijbelboekje: Abraham  
Bijbelboekje: Jakob en Ezau  
Bijbelboekje: Jozef 
Week 27: 5 t/m 9 juli 2021 
Herhalen van de Bijbelboekjes:  
Bijbelboekje: De uittocht uit Egypte  
Bijbelboekje: Op weg n.h. beloofde land  
Bijbelboekje: Ruth  
Bijbelboekje: David 


