Korte nieuwsbrief
Even voorstellen
Mijn naam is Janneke Wind. Sinds 1 april ben ik de
opvolgster van Danny Bergman als directeur van obs Nieuwebrug. Pas na de
meivakantie ben ik daadwerkelijk aan de slag gegaan op obs Nieuwebrug. Wat
krijgen onze kinderen in een fantastische omgeving les.
Ik heb al kennisgemaakt met veel ouders, maar nog niet met allemaal. Ik ben elke
donderdag op school en afwisselend nog een ander dagdeel in de week. De rest
van de week ben ik werkzaam als directielid op obs de Tweemaster in
Nieuwleusen.
Loop gerust binnen voor nadere kennismaking. Ook voor andere zaken bent u altijd welkom. De deur
staat open.
Verder ben ik getrouwd met Jan Kroezen en wonen we in Meppel. We hebben twee dochters
(Jannemijn en Natalie) van 27 jaar. Beide zijn uitgestudeerd en afgestudeerd en wonen niet meer
thuis. Eén woont in Amsterdam en de ander in Vancouver. Mijn man is werkzaam bij de politie en heeft
een klussenbedrijf.
Ik hoop van harte dat ik mooie dingen voor obs Nieuwebrug kan doen. Samen met het team, de
kinderen en u werken we aan een mooie toekomst voor onze school.
Schoolreis groepen 1 t/m 6
De datum van het schoolreisje is verschoven naar donderdag 31 mei. (Let op dit is volgende week al!!)
De kinderen worden deze dag gewoon op de normale tijd op school verwacht.
Ze zijn ongeveer om 16.00 uur retour bij school.
Voor de onderbouwkinderen geldt dat het handig is om reservekleding mee te nemen in een rugzakje.
Voor vragen kunt u altijd nog terecht bij de leerkracht van uw kind(eren)
Sportdag
Dinsdag 29 mei gaat juf Sanne met de kinderen van de groepen 5 t/m 8 naar Ommen voor de
sportdag.
Juf Tanja is dan met de kinderen van de groepen 1 t/m 4 op school. Gelukkig hebben we enkele ouders
bereid gevonden om bij juf Tanja op school te zijn, zodat zij niet alleen is.
Staken
Denkt u eraan dat op 30 mei de school gesloten is? De leerkrachten gaan dan staken.
Schoolkamp
De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan op 13 t/m 15 juni met meester René en juf Sanne op
schoolkamp. De kinderen van de groepen 4, 5 en 6 zijn op vrijdagmiddag 15 juni vrij. Er is voor die
middag geen vervanging.
Datum om alvast te noteren
29 juni ’s middags afscheid Danny Bergman. Nadere info volgt nog.
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