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VOORLEESWEDSTRIJD
Afgelopen dinsdag heeft Femke Tieman uit groep 7 namens onze school meegedaan aan de
voorleeswedstrijd in de Brede School in Den Ham.
Femke heeft het erg goed gedaan en erg mooi voorgelezen. Jammer genoeg heeft ze niet
gewonnen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAN DE OUDERRAAD
Zoals u weet, betaalt u 4 keer per jaar een ouderbijdrage. Hiervan worden diverse activiteiten
betaald, zoals o.a. opening van het schooljaar, Sinterklaas, schoolreisjes, kamp. Gedurende het
schooljaar worden de kosten van de diverse activiteiten bijgehouden en verwerkt in financiële
overzichten. Zoals gebruikelijk wordt dit gecontroleerd middels een kascontrole. Deze is vorige
week uitgevoerd door 2 vaders, nogmaals bedankt hiervoor.
Deze overzichten van het schooljaar 2017-2018 zijn goedgekeurd en liggen ter inzage boven op
het kantoor bij Magreet Drent.
Namens de ouderraad wensen we iedereen een fijne vakantie.
Met vriendelijke groet,
De ouderraad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOOFDLUIZEN!!
Het blijkt dat onze school nog steeds niet luizenvrij is. Wilt u thuis met regelmaat de haren van uw
kind(eren) controleren? Mocht u hoofdluis of neten vinden, wilt u dit dan melden aan de
groepsleerkracht? Op deze manier hopen we, samen met u, ergere verspreiding tegen te gaan.
Dinsdag 26 februari (na de voorjaarsvakantie) is er weer een luizencontrole.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OUDERGESPREKKEN
Op maandag 25 februari en dinsdag 26 februari houden we de oudergesprekken.
De oudsten van elk gezin hebben een briefje met de tijden meegekregen naar huis.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIEUWE LEERLING
Maandag 25 februari verwelkomen we Cleo Hügen als instroomleerling in groep 2.
Cleo, we vinden het fijn dat je bij ons op school komt en wensen je veel plezier op
onze school!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

De regel van de twee weken na de voorjaarsvakantie staat in het teken van verantwoordelijkheid:
‘We zijn zuinig op alle spullen’. We willen in die twee weken de leerlingen ervaren om
verantwoordelijk, zuinig, te zijn op spulletjes.

En dan niet alleen die van henzelf, maar zeker ook de materialen op school en van andere
kinderen. Hoe spelen we buiten met het speelgoed wat ons gegeven wordt door school? Wat doen
we met spullen die we mogen lenen van andere kinderen, denk aan pennen en/of gummetjes. Ook
het spelen bij de fietsen wordt hieraan gekoppeld, deze regel volgt hierna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ZENDING
Het bedrag van maandag 11 februari was € 40,68

BIJBELROOSTERS
GROEP 1, 2
De spijziging van de vijfduizend
Lucas 9 : 10-17
Bijbelboekje: Vijf broden en twee vissen
De barmhartige Samaritaan
Lucas 10 : 25-37
GROEP 3 t/m 8
Een blinde man wordt beter, Johannes 9:1-12
Is hij het wel? Johannes 9:13-23
Wie is hier blind?, Johannes 9:24-41

Bij de verhalen:
Kijk maar goed!
Johannes 9: 1-41
Een blinde man wordt genezen; gelukkig maar, zou je zeggen. Maar eigenlijk begint het verhaal dan pas.
De omstanders kunnen hun ogen niet geloven: Is dat echt die blinde man? Hoe kan het dan dat hij kan
zien? Omdat ze het niet kunnen begrijpen, kunnen ze het ook niet geloven. Wie is er eigenlijk blind in dit
verhaal?

ANDERE INFORMATIE
GROEP 8a
Uiterlijk vrijdag 1 maart inleveren werkstuk!!
GROEP 8b
Uiterlijk vrijdag 1 maart inleveren werkstuk!!

AGENDA
Maandag 25 februari
Dinsdag 26 februari
Woensdag 27 februari

Groep 4a en 4b cultuureducatie in Het Punt
“De man met het stenen hart”
Groep 3 cultuureducatie in Het Punt
“De man met het stenen hart”
Bibliotheekbezoek groep 7

We wensen u en jullie een fijne vakantie!
Team CBS Nieuwoord
CBS Nieuwoord, Klimop 1, 7681 HD Vroomshoop, tel.: 0546-641805, internet:www.cbsnieuwoord.nl, email: nieuwsbrief@cbsnieuwoord.nl

