28-02-2019
MEESTER ROB SIETSMA NIEUWE BAAN
Meester Rob Sietsma zal onze school binnenkort helaas gaan verlaten. Hij gaat als leraar
Nederlands op het Deltion College in Zwolle werken. Naast zijn werkzaamheden als leraar
Nederlands zal hij zich bezig gaan houden met onderwijsvernieuwing en coaching op deze school.
Het is voor ons als school natuurlijk erg jammer dat hij onze school gaat verlaten. We verliezen in
hem een fijne collega en goede leerkracht. Toch feliciteren we meester Rob van harte met zijn
nieuwe baan.
Meester Rob zal uiterlijk na de meivakantie starten op het Deltion College. Het ligt aan de
opvolging voor groep 7 of hij al eerder kan starten in zijn nieuwe baan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHOLENDIENST
Aanstaande zondag 3 maart is er weer een Scholendienst. Deze dienst is de Baptistenkerk
en begint om 9.30 uur. Het thema is: “Ik ben er voor jou!”
De kinderen hebben flink hun best gedaan om er een mooie dienst van te
maken. Er is op school goed geoefend met het instuderen van de stukjes
en het zingen van liederen. Ook hebben de leerlingen leuke versieringen
voor in de kerk gemaakt.
We hopen dan ook van harte dat u, samen met uw kind(eren), deze dienst zult bijwonen.
► Wilt u de kinderen vooraf thuis naar de wc laten gaan?
Dat voorkomt geloop tijdens de dienst; dit is immers erg storend.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIEUWE LEERLING
Afgelopen maandag is Kaithlynn Haar bij ons op school gekomen. Ze zit in groep 2.
Kaithlynn, we vinden het fijn dat je bij ons op school gekomen bent en wensen je veel
plezier op onze school!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OUDERMORGENS
Op dinsdag 12 maart, woensdag 13 maart en donderdag 14 maart staan de oudermorgens
gepland. U, als ouder, wordt uitgenodigd om op één van deze dagen in de klas van uw kind(eren)
te komen kijken. Per dag zijn er 3 of 4 momenten waarop u kunt kijken in de klas. Bij de ingang
van de klas hangt een inschrijfformulier waarop u vanaf maandag 4 maart kunt intekenen.
De pauzes zijn in dit rooster mee gepland. Hieronder vindt u de tijden waarop de kinderen pauze
hebben.
De kleuters eten en drinken om 10.15 uur
Groep 6, 7 en 8 heeft pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur
Groep 3, 4 en 5 heeft pauze van 10.30 uur tot 10.45 uur
Op woensdag gaan de groepen 5 t/m 8 naar de gym (zie rooster). Op donderdag gaan de groepen
3 en 4 naar de gym (zie rooster). Ook hier bent u van harte welkom.
Per keer is er plek voor 5 ouders. Dit om de rust in de groepen te bewaren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZENDING
Het bedrag van maandag 25 februari was € 55,80

BIJBELROOSTERS
GROEP 1, 2
Bijbelboekje: De barmhartige Samaritaan
Het verloren schaap
Lucas 15 : 1-7
Bijbelboekje: Het schaapje dat gevonden werd
GROEP 3 t/m 8
De goede herder, Johannes 10:1-15
De ware wijnstok, Johannes 15:1-8
Heb elkaar lief!, Johannes 15:9-17
Bij de verhalen:
Ik ben er voor jou
Johannes 10: 11-15 en 15: 1-17
Jezus vergelijkt zichzelf met een herder en een wijnstok. Hij wil voor mensen zorgen en ze
beschermen. Hij hoopt dat ze met hem verbonden blijven, zodat ze kunnen groeien. Want zoals
een plant alleen kan groeien als hij verbonden blijft met zijn wortels, zo kunnen mensen alleen
groeien als ze verbonden blijven met God.

ANDERE INFORMATIE
GROEP 5a
Rekenen: dinsdag 5 maart tafel van 4
GROEP 5b
Rekenen: dinsdag 5 maart tafel van 4
GROEP 6
Nieuwsbegrip XL: donderdag 7 maart ‘Carnaval’
GROEP 7
Verkeer: maandag 4 maart toets
Nieuwsbegrip XL: donderdag 7 maart ‘Carnaval’
GROEP 8a
Nieuwsbegrip XL: donderdag 7 maart ‘Carnaval’
Dinsdag 5 maart heeft groep 8 ’s morgens het Vrachtwagenproject.
Hiervoor moeten de leerlingen van groep 8 hun fiets meenemen.
GROEP 8b
Nieuwsbegrip XL: donderdag 7 maart ‘Carnaval’
Dinsdag 5 maart heeft groep 8 ’s morgens het Vrachtwagenproject.
Hiervoor moeten de leerlingen van groep 8 hun fiets meenemen.
AGENDA

Zondag 3 maart
Dinsdag 5 maart
Woensdag 6 maart

Scholendienst Baptistenkerk
Groep 8 vrachtwagenproject
Bibliotheekbezoek groep 5

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

CBS Nieuwoord, Klimop 1, 7681 HD Vroomshoop, tel.: 0546-641805, internet:www.cbsnieuwoord.nl, email: nieuwsbrief@cbsnieuwoord.nl

