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Belangrijke data
Vrijdag 15 februari
Maandag 25 februari
Vrijdag 1 maart
Donderdag 7 maart
Vrijdag 15 maart
Woensdag 20 maart
Vrijdag 22 maart
Donderdag 28 maart
Woensdag 3 april
Vrijdag 5 april
Donderdag 11 april
Vrijdag 12 april
Dinsdag 16 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april
Maandag 6 mei

Margedag (alle leerlingen vrij)
Start week voorjaarsvakantie
Start project Vechtdal College (groep 8)
Theatershow voor de kinderen
Voorlichting bovenbouw over mantelzorg
Landelijke stakingsdag (alle leerlingen vrij)
Volleybaltoernooi groep 7/8
Nationale Pannenkoekendag
Margedag (alle leerlingen vrij)
Voetbaltoernooi groep 5/6
Grote Peuterdag
Fietsexamen Groep 7
Koningsspelen
Start Cito-toets groep 8
Paasbrunch
Start meivakantie
Weer naar school

Leerlingen
Nieuwe leerling: Elin Boshoeve is nieuw in de onderbouw, zij komt over van een school
uit Den Ham. Zij is gestart in groep 4 en wij wensen haar een fijne en leerzame tijd toe op
onze school.
Vertrokken leerling: Rémy Aerts uit de bovenbouw is verhuisd naar den Ham en heeft
daar een andere school gevonden en wij hopen dat hij daar snel zal wennen.

Snappet
U heeft de kinderen er vast al over gehoord. De Chromebooks zijn geïnstalleerd. De
leerkrachten hebben al twee trainingen gehad. Vanaf groep 4 rekenen de kinderen nu op
een Chromebook. De kinderen hebben allemaal hun “eigen” Chromebook. Ze zijn erg
enthousiast en dat is erg leuk om te zien. Binnenkort nodigen wij u uit om ook eens te
ervaren hoe Snappet werkt. Na de vakantie volgt een uitnodiging voor een
informatieavond. U kunt via onderstaande link alvast een beetje kennismaken met
Snappet.
https://youtu.be/U_uOOgAFOAU

Godsdienstige vorming
Onze vaste leerkracht Jan Oosterink is momenteel wegens ziekte afwezig. Hij zal tijdelijk
vervangen worden. Hij hoopt na de voorjaarsvakantie gauw weer te starten.

Telefoonlijst leerlingen
Er wordt regelmatig gevraagd naar een telefoonlijst met nummers van de leerlingen om
een afspraak te maken om te spelen.
Na de vakantie krijgen de leerlingen een nieuwe lijst mee.
Heeft u er tegen dat uw gegevens hierop staan, dan kunt u dit voor de vakantie aan de
leerkracht doorgeven.

OBS Nieuwebrug - Barkeweg 3 - 7731 PS Ommen - 0529456708 - info@obsnieuwebrug.nl - www.obsnieuwebrug.nl

Nieuwsbrief 3
Februari/maart/april 2018/2019

BiologiePlus
Dit schooljaar zijn we ons ook aan het voorbereiden om tot een BiologiePlus certificering te
komen. A.s. vrijdag hebben we de eerste trainingsbijeenkomst met het hele team. In
september zal er een feestelijke certificering plaatsvinden.
Het kwaliteitsmerk Biologie Plus School: Biologie Plus Scholen zijn scholen die meer dan
gemiddeld aandacht besteden aan Natuur, Wetenschap en Techniek en die een serie
trainingen hebben gevolgd om een doorlopende leerlijn op maat te maken en te
implementeren in de eigen school. Het gaat erom om heel bewust les te geven over
planten, voeding, dieren, gezondheid en duurzaamheid. De leerkrachten worden getraind
om een onderzoekende houding te stimuleren.
Met een school die zo mooi ligt als Nieuwebrug, past dit concept uitstekend bij ons.
We blazen de schooltuin nieuw leven in. We doen al heel veel met de natuur om ons heen.
Zijn NatuurWijs en gaan met de boswachter op pad. Met BiologiePlus krijgt natuur,
wetenschap en techniek een prominente plek in ons onderwijs.
“Als je het naar je zin hebt, staat je hoofd makkelijker open voor nieuwe kennis”.

Koningswagen NOODOPROEP!!!!!!!!
Een aantal dringende zaken over de Koningwagen;
1. Bij deze doen we een laatste oproep. We zijn op zoek naar een nieuwe
coördinator. Uiteraard kunt u rekenen op advies van de vorige coördinator.
2. Stalling. Wie heeft er plek voor de stalling van de kar van de Koningswagen?
De eigenaar van de huidige stallingsplaats heeft te kennen gegeven dat de ruimte
niet meer beschikbaar is. We zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe plek.
Mocht iemand iets kunnen betekenen, dan horen wij het graag voor 8 maart. Helaas
moeten we tot verkoop van de wagen overgaan, als we geen plaats om te stallen kunnen
vinden.

Samenloop voor hoop
SamenLoop voor Hoop is een evenement voor iedereen die iets tegen kanker wil doen.
Gedurende een 24-uurs wandelestafette staan de deelnemers samen met lotgenoten stil
bij kanker én vieren ze het leven. Tijdens de loop zijn er optredens, verschillende
ceremonies en allerlei acties van deelnemers die op een bijzondere wijze geld inzamelen
voor wetenschappelijk kankeronderzoek.
Drie jaar geleden hebben wij als school meegedaan aan de kinderloop van 24 minuten.
De ouderraad wil graag inventariseren of er genoeg belangstelling is voor de kinderloop
om dit keer weer mee te doen op 25/26 mei aanstaande.
Wilt u, bij belangstelling, dit doorgeven voor 1 maart aan Petra Stobbelaar?
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Stagiaires
De stages van Juf Veerle en meester Bram zijn op onze school afgerond.
Inmiddels zijn er alweer drie nieuwe stagiaires op onze school. We zijn blij dat we ze een
stageplek kunnen bieden.
Zij stellen zich hieronder voor.
Juf Milou
Mijn naam is Milou Withaar en derdejaars student van het Windesheim in Zwolle.
De aankomende vier maanden zal ik stage lopen op dinsdag en vrijdag op Nieuwebrug.
Ik ben voornamelijk te vinden in de onderbouw en op vrijdagmiddag in de bovenbouw.
Juf Celin
Mijn naam is Selin Kasapoglu, ik ben 21 jaar en kom uit Zwolle.
Momenteel zit ik in mijn eerste jaar van de opleiding Pabo op de Hogeschool Windesheim
in Zwolle.
Voorheen heb ik de opleiding onderwijsassistente met Cum Laude afgerond op het Deltion
College in Zwolle. Ik vind het erg leuk om kinderen te onderwijzen en een bijdrage te
leveren aan de ontwikkeling. Ook ben ik als caissière werkzaam bij The Smooth Fruit
Therapy in Zwolle. Daarnaast ben ik de voorzitter van de Studentenvereniging Hemdem,
die ik in december 2018 heb opgericht.
Ik loopt hier bijna anderhalf jaar stage en zal beginnen in de onderbouw.
Juf Kim
Mijn naam is Kim Nijenhuis en ik ben 19 jaar. Ik zit in het eerste jaar van de opleiding
Pabo op het Windesheim Zwolle. Zelf woon ik ook in Zwolle. Ik loop het tot de
zomervakantie stage in de bovenbouw. Ik hoop dat wij er een leuk schooljaar van gaan
maken!

Pannenkoekendag
Wij doen dit jaar ook weer mee aan de Nationale Pannenkoekendag op vrijdag 22 maart.
De dag dat veel basisschoolleerlingen door heel het land pannenkoeken bakken voor
ouderen in de buurt. In het kader van burgerschap willen wij hier ook bij aansluiten. Wij
willen hier niet alleen de ouderen bij betrekken, maar ook eventueel een buurman of
buurvrouw of een andere goede bekende. Doelstelling is samen op school elkaar te
ontmoeten en een heerlijke pannenkoek te eten. Natuurlijk zoeken wij nog ouders om te
helpen bakken die ochtend. U kunt zich opgeven bij de leerkracht.

Kamp/schoolreis bovenbouw
Dit jaar gaat de hele bovenbouw op schoolkamp naar Schiermonnikoog van 19 t/m 21
juni.
De groepen 3 en 4, die op donderdagmiddag normaal gesproken bij de bovenbouw zitten,
gaan op 20 juni ’s middags gewoon naar school.
Let op: Groep 4 is op vrijdagmiddag 21 juni vrij.
De onderbouwdatum voor de schoolreis is nog niet bekend.
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Gratis mee te nemen.
In het fietsenhok staan nog bureaustoelen en wasmanden en prullenbakken (hebben een
sopje nodig). In school staat nog een grote zwarte archiefkast (zonder planken). Dit alles
gratis mee te nemen.

Protocol vervanging bij afwezigheid leerkracht
Het is de laatste tijd erg moeilijk om vervangende leerkrachten te vinden bij afwezigheid
van de eigen leerkracht. Gelukkig is het tot op heden nog steeds gelukt een
invalleerkracht te vinden. We hebben er wel over nagedacht, wat te doen als er geen
vervanging is. Daarom is er een protocol opgesteld, zodat voor iedereen duidelijk is welke
stappen er worden genomen, mocht onverhoopt één van onze leerkrachten langdurig
afwezig zijn en er is (even) geen vervanging beschikbaar.
Het protocol vindt u op de website. (vanaf 15 februari)
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