06-09-2018
Geachte ouders/verzorgers en beste kinderen,
Afgelopen maandag zijn we als school weer begonnen. Afgaande op de vele verhalen van de
kinderen is het een goede en mooie vakantie geweest. Aan het weer heeft het in ieder geval dit
jaar niet gelegen. Hiervoor hoefde je niet naar het buitenland. Het was, voor sommigen van ons,
misschien soms wel iets te warm. Ook deze week kwam de temperatuur nog boven de 25 graden.
Met het openen van de school en de leerkracht en klasgenootjes weer ontmoeten. Het gewoon
weer aanwezig zijn op school en de dingen doen die van je verwacht worden.
Hopelijk hebben jullie allemaal een hele fijne vakantie gehad en zijn jullie weer lekker uitgerust om
aan het werk te kunnen beginnen.
Ik wens iedereen, ook namens het team, een mooi, gezellig, leerzaam en vooral een gezegend
schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,
Magreet Drent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISIE
In het afgelopen schooljaar hebben we, als team, met elkaar gekeken waar wij over 5 jaar met
onze school willen staan. Waar wij de komende jaren met de kinderen naartoe willen werken.
Oftewel, onze visie op ons onderwijs. Deze vernieuwde visie kunt u terugvinden in de schoolgids,
maar we hebben de visie ook opgehangen in de school. Onze visie hangt bij de ingang van de
bovenbouw. Misschien kunt u hier eens langs lopen en onze visie bekijken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUF GRETA
Juf Greta ligt, zoals de meeste van u en jullie wel weten, in het UMC Amsterdam. Gelukkig is er
een donor voor haar gevonden. Dit was nog erg spannend. Ze heeft in de afgelopen weken nog
een kuur gehad en op 29 augustus hebben ze de stamcellen van de donor bij haar geplaatst. Ook
is ze begonnen met de medicatie die afstoting van de stamcellen tegen moeten gaan.
Afgelopen maandag kregen we het bericht dat ze schoon is. Dit betekent dat haar lichaam geen
kankercellen meer heeft. Dit is natuurlijk geweldig nieuws.
Juf Greta is nog erg misselijk en moe. Ze moet nog twee of drie weken in Amsterdam blijven en
daarna mag ze naar huis.
Juf Greta, we wensen u van harte beterschap en hopen dat u snel weer in uw eigen huis bent!
Voor wie haar een kaartje wil sturen, volgt hieronder haar adres:
VU medisch centrum
verdieping 3b
Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
JUF MARGREET SIETSMA
Omdat meester Rob Sietsma op maandag ondersteuning biedt bij verschillende directietaken, zal
juf Margreet Sietsma dit schooljaar op maandag lesgeven aan groep 7.

JASSEN GEVONDEN VOORWERPEN
Voor de vakantie zijn er verschillende jassen blijven liggen. We hebben ze verzameld en in een
blauwe kist gedaan. Mocht uw zoon of dochter een jas missen, is het verstandig om even op
school te kijken in de blauwe kist met gevonden voorwerpen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATIEVOORZIENING
► De uitgebreide schoolkalender kunt u vinden op onze website, maar u ontvangt op uw
mailadres ook een verkorte versie.
► De schoolgids 2018-2019 vindt u eveneens op de website.
► De leerlingenlijsten kunnen we nog niet aan de groepen meegeven. Hiervoor moeten we eerst
toestemming hebben van alle ouders. Info volgt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIEAVOND
Op dinsdag 11 september houden we een informatieavond voor de ouders van de
groepen 1, 3, 5 en 8.
Het is dus niet voor alle groepen. We houden alleen nog een informatieavond
voor de groepen waar iets nieuws of anders te melden is.
De indeling is als volgt:
18.30 - 19.00 uur…… groep 3
19.15 - 19.45 uur…… groep 5 en groep 8
20.00 - 20.30 uur…… groep 1
Er is gelegenheid om tussendoor een kop koffie of thee te drinken.
In de personeelskamer kunt u koffie en thee uit het koffieapparaat halen.
Alle groepen krijgen, na de informatieavond, een blad mee met daarop de belangrijkste informatie
voor hun eigen groep. Zodat alle ouders op de hoogte zijn van wat er dit schooljaar in de
groep(en) van hun kind(eren) staat te gebeuren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STARTAVOND 14 SEPTEMBER
Volgende week vrijdag (14 september) is de startavond die georganiseerd wordt door de
Ouderraad. Afgelopen week heeft uw kind een uitnodiging meegekregen. U kunt zich tot en met
morgen opgeven via het strookje onderaan de brief.
Als u zich nog niet hebt opgegeven, wilt u dan uiterlijk morgen doen door het strookje mee te
geven?
Alvast bedankt! We hopen op een grote opkomst.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZENDING
Het bedrag van maandag 16 juli was € 43,00

BIJBELROOSTERS
GROEP 1, 2
Noach bouwt een ark
Genesis 6
De zondvloed en de regenboog Genesis 7 t/m 9
Bijbelboekje: Noach
De torenbouw van Babel
Genesis 11

GROEP 3 t/m 8
Ik heb jou nodig!
Mozes vluchtte naar het land Midjan en is daar een nieuw leven begonnen. Dan hoort hij een
stem, de stem van God, die zegt dat hij Mozes nodig heeft. Mozes moet naar de farao gaan om
het volk te bevrijden. Het is geen eenvoudige opdracht en Mozes probeert er onderuit te komen.
Maar met de hulp van zijn broer Aäron gaat Mozes toch op weg. De kinderen ontdekken dat God
mensen nodig heeft!
* Kom niet dichterbij (Exodus 3: 1-14)
* Mozes wil niet (Exodus 3: 15-3: 17)
* Mozes gaat toch naar Egypte (Exodus 4: 18-21, 27-31)

ANDERE INFORMATIE
GROEP 8a
Aanstaande dinsdagmiddag (11 september) gaat groep 8 met de bus naar de excursie Jacht en
Wildbeheer.
Ze moeten om 12.25 uur op school zijn en zullen om 15.45 uur terug zijn.
GROEP 8b

AGENDA

Maandag 10 september
Dinsdag 11 september
Dinsdag 11 september
Woensdag 12 september
Vrijdag 14 september

Groep 8 bibliotheek
Groep 8 excursie Jacht en Wildbeheer
Informatieavond groep 1, 3, 5 en 8
Groep 7 bibliotheek
Startavond Ouderraad
We wensen u en jullie een fijn weekend!
Team CBS Nieuwoord
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