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Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 
In en om de school  
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
De eerste week op cbs Nieuwoord zit erop. Het was een prettige kennismaking. Het 
afgelopen weekend stond in het teken van Corona, testen en quarantaine.  
 
Ik wil het verhaal vanuit de school graag nog toelichten. De leerkracht van groep 2 was 
dinsdag 18 mei voor het laatst (gezond) op school en kreeg donderdag lichte klachten. 
Op vrijdag kwam de melding dat de leerkracht positief was getest. De GGD gaf geen 
signaal van quarantaine en testen. Zowel de leerkracht als ikzelf had geen aanleiding dat 
we ervanuit moesten gaan dat dit consequenties zou hebben voor de leerlingen van 
groep 2 en de medewerkers, die dinsdag werken. 
 
Op zondagmiddag belde de GGD met de melding dat vanwege de positief geteste 
leerkracht de kinderen van groep 2 in quarantaine moesten en de medewerkers die 
dinsdag hadden gewerkt getest moesten worden. Op dat moment heb ik zowel de ouders 
van de kinderen van groep 2, als de medewerkers die dinsdag werken, geïnformeerd. 
Verschillende medewerkers gingen nog dezelfde middag via de teststraat een snel-test 
doen met allemaal negatieve uitslagen. Daar heb ik zondagavond melding van gemaakt, 
met daarna een toelichting voor ouders die nog niet op de hoogte waren. 
 
U mag ervan uitgaan dat we u bij de volgende positieve Coronatest op korte termijn 
informeren en u vragen om de te nemen maatregelen over te nemen. Ondertussen 
hopen we samen dat het Corona-virus snel onder controle is en dat het “gewone leven” 
weer een aanvang kan nemen.  
 
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, hoor ik het graag. U kunt mij bereiken op de 
dagen dat ik op school aanwezig ben. In noodgevallen mag u mij bellen op het mobiele 
nummer (06-41455414). Veel leesplezier bij het lezen van het Nieuwoortje! 
 
Meester Gijs van den Brink 

 
 

 

 
 
 

26 mei 2021 



2 | P a g i n a  
Nieuw        tje 2020/2021 – nummer 9 

Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

Nieuwe leerlingen 
Na de meivakantie hebben we Rosalyn van den Berg, 
Colin Odink en Tess Jacobs verwelkomd in de 
instroomgroep: 
Rosalyn, Colin en Tess we wensen jullie veel plezier 
bij ons op school! 
 
Eind Cito-toetsen vanaf groep 3 
In de komende weken zullen de kinderen van groep 3 tot en met 7 de Cito-toetsen gaan 
maken, die horen bij het einde van het schooljaar. De resultaten geven de kinderen, ons 
en u als ouders een goed inzicht waar ze op dit moment qua niveau staan. Goede 
resultaten zijn mooi en daar zijn we natuurlijk blij mee. Mindere resultaten zijn (soms) 
lastig en daar gaan we graag met u over in gesprek.  
 
Entreetoets groep 7 
De jongens en meisjes van groep 7 zijn deze week bezig met het maken van de 
Entreetoets. We wensen hun veel succes bij het verwerken van de opdrachten. Het is 
prettig om te weten wat je huidige niveau is. Daarnaast helpt het ons als school om voor 
het laatste schooljaar ons onderwijsaanbod goed af te kunnen stemmen op de behoefte 
van de leerlingen. 
 
Schoolreisjes en kamp 
Zoals het nu lijkt, kunnen alle schoolreizen doorgaan. Ook het schoolkamp zal in enigszins 
aangepaste vorm doorgaan. De ouders en verzorgers worden hier apart over 
geïnformeerd. Hieronder staan de schoolreisbestemmingen op een rij: 

Zakgeld groep 4 t/m 7: max. € 5,- 
 
Groep 1 en 2: dinsdag 1 juni a.s. waarschijnlijk meer informatie na de persconferentie 
i.v.m. opening binnenspeeltuinen. 
 
Wij willen u vriendelijk vragen om de coronamaatregelen in acht te nemen tijdens het 
brengen en halen van uw kind(eren) tijdens de schoolreisjes. Alvast bedankt! 
 

Wanneer Wie Waar Vervoer Tijden 
Dinsdag 1 juni Groep 5 en 6 Attractiepark 

Drouwenerzand 
Bus Vertrek: 08:30 uur 

Terugkomst: 16:30 uur 
     
Dinsdag 1 juni Groep 7 Avonturenpark 

Hellendoorn 
Auto’s Vertrek: 09:30 uur 

Terugkomst: 16:30 uur 
     
Dinsdag 15 juni Groep 3 en 4 Attractiepark 

Duinen Zathe 
Bus Vertrek: 08:30 uur 

Terugkomst: 16:30 uur 
     
Dinsdag 15 juni 
(onder voorbehoud) 

Groep 1 en 2 Monkey Town 
Hardenberg 

Bus Vertrek: 09:15 uur 
Terugkomst: 14:30 uur 
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Schooltijden/continurooster 
Zoals u een aantal weken geleden heeft 
kunnen lezen in het Nieuwoortje zijn we in 
samenwerking met ‘andereschooltijden.nl’ 
aan het brainstormen geweest over een 
eventuele overstap naar een continurooster. 
Zoals afgesproken zouden we u op de hoogte houden van dit proces. De afgelopen 
periode hebben een commissie, bestaande uit: ouders, leerkrachten en MR-leden 
intensief overleg gevoerd over de mogelijkheden. Bij deze delen we u mee dat het proces 
in een vergevorderd stadium is. Binnenkort krijgt u meer informatie over de gekozen 
modellen. Alle informatie hierover zult u via Social Schools ontvangen. Hierna volgt een 
stemronde waarna we een definitieve keuze kunnen maken. We willen de keuze graag 
voor de zomervakantie maken, zodat we in het nieuwe schooljaar kunnen starten. 
 
Meesters- en juffendag 
De meesters- en juffendag gaat dit jaar niet door. We hebben dit in de laatste 
teamvergadering besloten. De kinderen mogen op de grote Rekendag en/of in de laatste 
schoolweek verkleed op school komen. 
 
Schoolfotograaf 

 
 
Op maandag 14 juni zal de schoolfotograaf de kinderen en de 
leerkrachten op de foto komen zetten. In de week voorafgaand aan deze 
dag krijgt u een informatiebrief over de gang van zaken en het 
programma. 
 
 
 
 

De Grote Rekendag en Piekdag 
De Piekdag wordt verplaatst van woensdag 16 juni naar woensdag 23 juni. De Grote Rekendag 
wordt omgekeerd verplaatst, van 23 juni naar 16 juni. Wij hopen dat dit geen bezwaar voor u 
is. 
 
Rapport en oudergesprekken 
Op maandag 28 juni krijgen de kinderen het rapport mee naar huis. Dan heeft u gelegenheid 
om het te bestuderen, voordat de oudergesprekken plaatsvinden. Deze staan gepland voor 
dinsdag 29 en woensdag 30 juni en voor donderdag 1 juli. De leerkrachten kunnen u voor dit 
gesprek uitnodigen. U mag ook de leerkracht een verzoek doen voor een gesprek. Ruim twee 
weken voordat de gesprekken worden gevoerd, krijgt u als ouders en verzorgers een 
uitnodiging. Maak vooral gebruik van de geboden gelegenheid om met de juf/meester te 
komen praten. 
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Peuteropvang Nieuwoord 
Misschien is het u al opgevallen: er hangt een groot spandoek aan het schoolhek en er hangt 
een naambord op het buitenlokaal van de peuteropvang Nieuwoord. Zie onderstaande poster 
voor meer informatie. 
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Zending 
Het bedrag van de afgelopen maand was: € 80,48. 

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

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 22: 31 mei t/m 4 juni 
De apostelen gaan door, Handelingen 5: 27-42 
Filippus en de Ethiopiër, Handelingen 8: 26-40 
Saulus wordt geroepen, Handelingen 9: 1-9 

Week 23: 7 t/m 11 juni 
Eneas wordt beter, Handelingen 9: 32-35 
Tabita wordt beter, Handelingen 9: 36-43 
Petrus wordt bevrijd door een engel, Handelingen 
12: 1-19 
Week 24: 14 t/m 18 juni 
Barnabas en Saulus gaan op reis, Handelingen 13: 
1-12 
Paulus vertelt over God, Handelingen 13: 13-49 
Paulus en de waarzegster, Handelingen 16: 11-18 
Week 25: 21 t/m 25 juni 
Paulus en Silas worden gevangengenomen, 
Handelingen 16: 19-24 
Liederen in de nacht, Handelingen 16: 25-40 
De zonen van Skevas, Handelingen 19: 13-20 

Week 21: 25 t/m 28 mei 2021 
Bijbelboekje: Hemelvaart en Pinksteren  
De genezing van een verlamde Handelingen 3: 1-1 
 
 
Week 22: 31 mei t/m 4 juni 
Gevangenneming en bevrijding van de  
apostelen, Handelingen 5: 17-25  
De kamerling uit Morenland, Handelingen 8: 26-40  
Bijbelboekje: De kamerling uit Morenland 
Week 23: 7 t/m 11 juni 
De bekering van Saulus, Handelingen 9: 1-19  
De gevangenbewaarder van Filippi, Handelingen 
16: 19-40  
Paulus te Athene Handelingen 17: 15-34 
Week 24: 14 t/m 18 juni 
Jona’s roeping en vlucht, Jona 1: 1-17  
Jona in Ninevé, Jona 3: 1-10  
Bijbelboekje: Jona	

Week 25: 21 t/m 25 juni 
De dromen van Nebukadnessar, Daniël 2  
De mannen in de brandende oven, Daniël 3  
Daniël in de leeuwenkuil, Daniël 6 
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Agenda 
Week van 25 mei Entreetoets groep 7 
1 juni Schoolreisje groep 5, groep 6 en groep 7 
7 t/m 9 juni Kamp groep 8 
14 juni Schoolfotograaf 
15 juni Schoolreisje groep 3 en groep 4 

Schoolreisje groep 1 en groep 2 (o.v.) 
16 juni De Grote Rekendag 
23 juni Vrij i.v.m. studiedag 
28 juni Rapporten mee 
Week van 28 juni Oudergesprekken 
29 juni Volgende Nieuw   tje 

 
 
 
 
 
 


