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VAN DE DIRECTIE
Afgelopen week was meester Rob Sietsma geveld door de griep. Hierdoor moesten we op zoek
naar invallers. We konden dit voor een groot gedeelte gelukkig nog oplossen met mensen binnen
de vereniging en een ouder die zelf leerkracht is, maar voor morgenmiddag is dit helaas niet
gelukt. We hebben daarom moeten besluiten om de kinderen van groep 7 morgenmiddag vrij te
geven.
Omdat het nog steeds erg lastig is om invalkrachten te vinden, zal het in de nabije toekomst vaker
voor kunnen komen dat er geen invalkracht is en we daardoor genoodzaakt zijn om groepen naar
huis te sturen. Dit is natuurlijk het laatste wat we willen en zullen doen, maar in uiterste nood is het
dus mogelijk dat uw kind(eren) een dag(deel) extra vrij zijn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BERICHT VAN JUF GRETA
Beste ouders en lieve kinderen,
Allereerst wil ik jullie bedanken voor alle kaartjes, tekeningen en vlogs. Ik heb er enorm van
genoten. Het hielp me om de tijd door te komen. Vooral ouders en kinderen uit groep 7 hartelijk
bedankt!!!
Mijn tijd in Amsterdam was zeer zwaar. Alle bijwerkingen die ik kon krijgen, heb ik geloof ik ook
wel gehad. Op dit moment gaat het steeds een beetje beter met me. Ik word sterker en ben minder
moe. Helaas ben ik nog niet schoon en zitten er nog leukemiecellen in mijn bloed. Nu moeten de
donorcellen die ik heb gekregen aan het werk. Zij moeten de overgebleven kankercellen
opruimen.
Van mijn arts mag ik zo nu en dan weer even op school komen. Ik mag nog niet in de klassen
komen. Vooral in deze tijd van griep en andere virussen is het erg gevaarlijk voor me. Maar ik heb
thuis ook een computer staan die verbonden is met de computers op school. Dus heel zachtjes
aan verdiep ik me weer in het schoolgebeuren. Ik heb het enorm gemist en ik geniet enorm van
alles.
Een hartelijke groet van juf Greta Waijerink
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u verdere informatie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NATIONAAL SCHOOLONTBIJT GROEP 2 EN GROEP 3
Vrijdag 25 januari is er voor de groepen 2 en 3 het Nationaal Schoolontbijt. De kinderen mogen
deze morgen in pyjama op school komen. Dhr. Hankamp van de Brandweer komt deze morgen
voorlezen in de groepen.
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf eten en drinken meenemen.
De kinderen hebben vandaag de informatie over deze activiteit meegekregen.

SCHOOLFOTOGRAAF
De schoolfotograaf komt op dinsdag 11 juni.

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

ZENDING
Het bedrag van maandag 14 januari was € 42,05

BIJBELROOSTERS

GROEP 1, 2
Johannes de Doper
De roeping van de discipelen
Bijbelboekje: Jezus en Zijn discipelen
GROEP 3 t/m 8
De eerste leerlingen
Jezus weet wie Nathanaël is
De bruiloft in Kana

Lucas 3 : 1-22
Mattheüs 4 : 18-22

Johannes 1:35-43
Johannes 1:44-52
Johannes 2:1-11

Bij de verhalen:
De dag van je leven
Deze week ontmoeten we mensen die ‘de dag van hun leven’ beleven. Een paar mannen
besluiten om met Jezus mee te gaan, ze laten hun oude leven achter en beginnen opnieuw. Het
verhaal uit Johannes 2 gaat over een bruiloft. Als op die bruiloft de wijn op raakt, lijkt het alsof
deze bijzondere dag ineens afgelopen is. Maar Jezus is er ook nog.

ANDERE INFORMATIE
GROEP 5a
Rekenen: dinsdag 22 januari toets tafel van 9
GROEP 5b
Rekenen: dinsdag 22 januari toets tafel van 9
GROEP 6
Nieuwsbegrip: donderdag 24 januari “sneeuwoverlast in de Alpen”

GROEP 7
Verkeer: maandag 21 januari overhoring verkeer
Nieuwsbegrip: donderdag 24 januari “sneeuwoverlast in de Alpen”
GROEP 8a
Nieuwsbegrip: donderdag 24 januari “sneeuwoverlast in de Alpen”
Donderdag 24 januari gaat groep 8 naar een open dag van het Vechtdal in Hardenberg. De
kinderen moeten om 7.55 uur op school zijn, zodat de bus om 8.00 uur kan vertrekken.
Begin op tijd aan je werkstuk!
GROEP 8b
Nieuwsbegrip: donderdag 24 januari “sneeuwoverlast in de Alpen”
Donderdag 24 januari gaat groep 8 naar een open dag van het Vechtdal in Hardenberg. De
kinderen moeten om 7.55 uur op school zijn, zodat de bus om 8.00 uur kan vertrekken.
Begin op tijd aan je werkstuk!

AGENDA

woensdag 23 januari

bibliotheekbezoek groep 6

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