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Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

 
In en om de school  
 
Beste allemaal, 
 
Het is dinsdag 21 december. 
In de school is het stil. 
We missen de meeste jongens en meisjes. 
Twee van de teamleden zorgen voor de kinderen van de noodopvang. 
Zeker zes andere collega’s zijn op verschillende plaatsen in de school aan het werk. 
We ruimen op, werken aan de uitbreiding van de klassenbibliotheek en bereiden ons voor op 
de nieuwe periode na de kerstvakantie. En de directeur schrijft in de directiekamer dit 
verhaal. 
 
Hopelijk kunnen we direct na de vakantie allemaal weer in de school aan het werk. Het is nu 
nog te vroeg om daar een goede voorspelling over te doen. Persoonlijk verwacht ik dat we op 
maandag 10 januari fysiek de lessen kunnen hervatten. Wanneer het signaal op 3 januari is 
dat de scholen nog langer gesloten moeten blijven, bereiden we ons voor op online – 
onderwijs. In dat geval gebruiken we de eerste maandag om materialen en Chromebooks 
door de kinderen te laten halen. Vervolgens kunnen we in de loop van maandag of in ieder 
geval dinsdagmorgen aan het werk. 
 
Laten we hopen dat we spoedig weer in gewone omstandigheden het leven kunnen 
vervolgen. De medewerkers van CBS Nieuwoord kijken er samen met u naar uit. Voor nu wens 
ik iedereen rustige en gezellige (vakantie)weken en tot ziens in 2022! 
 
Gijs van den Brink 
Interim – directeur 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
21 december 2021 
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Nieuwe leerlingen 
De afgelopen periode is Lenn van Druten bij 
ons op school gekomen. Op de naam van 
Lenn rijmt in ieder geval fan, ben en men. 
“Men kan zeggen wat men wil. 
Lenn is fan van z’n vader en z’n moeder.  
En ik ben fan van Lenn, omdat hij bij ons op 
CBS Nieuwoord komt!”  
Geniet ervan Lenn! Een fijne tijd bij ons op 
school, samen met je ouders. 
 
 
Terugblik Sinterklaas 
Afgelopen vrijdag 3 december hebben we het Sinterklaasfeest in alle klassen gevierd. Het was 
een gezellige dag voor jong en oud! 
 

 
 
 
Kerstviering 
Elke groep stuurde een kerstgroet (filmpje) via Social Schools. Ik hoop dat u daarvan heeft 
genoten. Wanneer u in de gelegenheid bent, zou ik u willen vragen een korte reactie aan de 
leerkracht te sturen. Dat wordt vast en zeker gewaardeerd. 
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Op cbs Nieuwoord mag je groeien, leren en leven. 

Bedankt! 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Zoals u hebt gelezen en/of gehoord, stop ik per 1 januari 2022 als directeur van CBS 
Nieuwoord. Ik ben 5 jaar directeur geweest en heb dit met veel plezier gedaan, maar ben ook 
tot de conclusie gekomen dat deze functie niet helemaal bij me past. Daarom heb ik ervoor 
gekozen om te stoppen als directeur en als leerkracht verder te gaan. 
Ik wil u hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat u de afgelopen jaren in mij hebt gehad, 
om samen met het team, de zorg voor uw kind(eren) te dragen. 
Na de kerstvakantie ga ik verder als leerkracht van de instroomgroep.   
 

 
 
Ik wens u hele fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2022. 
 
Een hartelijke groet, 
Magreet Drent 
 

 
 

Zending 
Het bedrag van de afgelopen maand is: € 106,45 
 
Kind op Maandag 
Groep 1 t/m groep 8 

 
 
 
 

Week 51: 20 t/m 24 december 2021 
Johannes wordt geboren, Lucas 1: 57-80 
Jozef droomt, Matteüs 1: 18-25 
Jezus wordt geboren, Lucas 2: 1-20 
Week 2: 10 t/m 14 januari 2022 
Jezus wordt gedoopt, Marcus 1: 1-13 
Jezus neemt mensen mee, Marcus 1: 14-20 
In de synagoge, Marcus 1: 21-28 
Week 3: 17 t/m 21 januari 2022 
De schoonmoeder van Petrus wordt beter, Marcus 1: 29-39 
De melaatse man, Marcus 1: 40-45 
De verlamde, Marcus 2: 1-12 
Week 4: 24 t/m 28 januari 2022 
Mensen begrijpen Jezus niet, Marcus 2: 13-22 
Aren plukken op sabbat, Marcus 2: 23-28 
Een genezing op sabbat, Marcus 3: 1-6 



4 | P a g i n a  
Nieuw        tje 2021/2022 – nummer 5 
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Agenda 

 
 
 

Het team van CBS Nieuwoord wenst u en jullie 
fijne feestdagen & een gezond 2022! 

 

 
 

 
 
 

27 december 2021 t/m 7 januari 2022 Kerstvakantie 
10 januari Eerste schooldag 2022 
11 januari  Luizencontrole 
20 januari Voorleesontbijt groep 1 t/m groep 3 
25 januari Volgende Nieuw   tje 


