10-01-2019

Allereerst wensen wij alle ouders en kinderen een liefdevol, gezegend en inspirerend 2019 toe.
Een nieuw jaar, een nieuwe dag
vol beloften, vol met dromen,
vol verwachtingen, vol plannen,
die je uit wilt laten komen.
Een nieuw jaar word je gegeven
als een druppel in de tijd.
Schitterend in ’t eerste zonlicht,
Een lichtstraal van de eeuwigheid.
Mooie dromen mogen worden
tot een echte werkelijkheid.
En verwachtingsvolle plannen
tot een baken in de tijd.
Wie zijn dromen mag vervullen,
daarvoor kracht en wijsheid krijgt,
weet dat elke dag een gift is.
Jaar na jaar, in eeuwigheid.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEBOREN
Op 29 december is Roan Brinkman geboren.
Hij is het broertje van Lana uit groep 1.
We feliciteren de familie Brinkman van harte met deze gezinsuitbreiding!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOORLEESONTBIJT
Het voorleesontbijt voor de groepen 1, 2 en 3 staat gepland op woensdag 23 januari. Je kon je als
school opgeven zodat de brandweer voor komt lezen tijdens dit ontbijt. Maar omdat de brandweer
alleen op vrijdag 25 januari kan, moeten we het voorleesontbijt verzetten naar vrijdag 25 januari.
Dit betekent voor de leerlingen van groep 1 en de instroomleerlingen dat zij dit jaar niet mee zullen
doen aan het voorleesontbijt, omdat groep 1 en de instroomleerlingen op vrijdag vrij zijn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN
Dinsdag 5 februari is de inschrijving van nieuwe leerlingen.
Kinderen die vóór 1 oktober 2020 vier jaar worden, kunnen op deze dag ingeschreven worden.
Volgende week krijgt u hierover verdere informatie in de nieuwsbrief.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZENDING
Het bedrag van maandag 7 januari was € 44,87

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAD/PBS

In het nieuwe jaar gaan we beginnen met de regels op het schoolplein. Een plein waar de kinderen
zich verzamelen voor schooltijd en spelen tijdens de pauzes. Maar ook een plein waar onder
andere de fietsen staan. Omdat het ook belangrijk is om zuinig te zijn op deze spullen, behandelen
we deze week de regel: Wij spelen niet bij de fietsen. Op deze manier willen we de leerlingen leren
om ook verantwoordelijk te zijn voor spullen van andere kinderen ook wanneer deze op het plein
zijn. Hiermee creëren we een veilige omgeving niet alleen binnen, maar ook buiten het
schoolgebouw.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIJBELROOSTERS
GROEP 1, 2
In de tempel
De twaalfjarige Jezus in de tempel
Bijbelboekje: De twaalfjarige Jezus

Lucas 2 : 22-40
Lucas 2 : 40-52

GROEP 3 t/m 8
Hoe het begon, Johannes 1:1-18
Johannes de Doper, Johannes 1:19-28
Johannes wijst Jezus aan, Johannes 1:29-34
Bij de verhalen:
Een boek over Jezus
Johannes 1: 1-18
Johannes wil de mensen vertellen over Jezus. Hij schrijft een boek waarin hij alles over hem
vertelt. Maar hoe begin je zo’n boek, wat is het eerste dat je moet vertellen? Johannes denkt er
even over na en begint dan bij het allereerste begin: de dag dat God de wereld maakte. Eigenlijk is
het verhaal van Jezus toen al begonnen, vindt hij.

ANDERE INFORMATIE
GROEP 5a
Rekenen: dinsdag 15 januari toets tafel van 4
GROEP 5b
Rekenen: dinsdag 15 januari toets tafel van 4
GROEP 6
Nieuwsbegrip XL: donderdag 17 januari “containers aangespoeld”

GROEP 7
Verkeer: maandag 14 januari toets verkeersbegrippen 2
Nieuwsbegrip XL: donderdag 17 januari “containers aangespoeld”
GROEP 8a
Nieuwsbegrip XL: donderdag 17 januari “containers aangespoeld”
Topografie: donderdag 17 januari Noord Amerika
Op maandag 14 januari en dinsdag 15 januari zijn er gespreksavonden voor groep 8. Ook de
kinderen worden tijdens deze gesprekken verwacht.
U hebt de planning voor deze avonden al voor de kerstvakantie ontvangen.
GROEP 8b
Nieuwsbegrip XL: donderdag 17 januari “containers aangespoeld”
Topografie: donderdag 17 januari Noord Amerika
Op maandag 14 januari en dinsdag 15 januari zijn er gespreksavonden voor groep 8. Ook de
kinderen worden tijdens deze gesprekken verwacht.
U hebt de planning voor deze avonden al voor de kerstvakantie ontvangen.

We wensen u en jullie een fijn weekend!
Team CBS Nieuwoord
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