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Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

 

De vakantie zit er alweer op. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. 

Afgelopen week heeft het team alles weer in gereedheid gebracht voor het nieuwe 

schooljaar. We zijn blij om volgende week iedereen weer te zien.  

 

De eerste schoolweken wordt er in de groepen vooral aandacht besteedt aan de 

groepsvorming, zodat we daar het hele schooljaar profijt van hebben.  

Samen met elkaar verantwoordelijk zijn voor een fijne en veilige sfeer in de groep.  

Dit schooljaar starten we ook met het continurooster en verwelkomen we drie nieuwe 

collega’s. 

 

Covid-19 

Zoals iedereen uit de media wel heeft vernomen is het virus nog steeds onder ons.  

We moeten daarom nog steeds de richtlijnen van het RIVM blijven volgen.  

We starten met handen wassen en de anderhalve meter tussen volwassenen blijft van 

kracht. Ouder(s)/ verzorger(s) blijven buiten.  

De regels, zoals we die voor de vakantie hadden, blijven dus hetzelfde. 

 

We kijken uit naar komend schooljaar en hopen er met elkaar er een hele fijne en 

leerzame tijd van te maken.  

 

Team OBS Nieuwebrug 

 

Belangrijke data 

 

 

Margedagen 
De margedagen voor komend schooljaar staan gepland op:  
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Augustus  

17 augustus Eerste schooldag 

27 augustus Informatieavond 

September  

7 t/m 18 september Cito toetsweken 

21  september Deze week startgesprekken  

16 september MR vergadering 

22  september Buitenlesdag 

26  september Aandacht voor Burendag  

30  september Start Kinderboekenweek thema “En toen?” 

Vrijdag 13 november 

Woensdag 27 januari 

Woensdag 24 maart 

Woensdag 30 juni 
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Op donderdagavond 27 augustus zal er voor alle groepen een informatieavond worden 

georganiseerd. Tijdens deze avond geven de leerkrachten informatie over het onderwijs 

dat uw kind gaat ontvangen en over de speerpunten van het komende jaar.  

De informatieavond van 27 augustus gaat dus anders dan u gewend bent. I.v.m. Covid-19 

kunnen we niet iedereen in school ontvangen.  

Voor de groepen 1 t/m 3 is er een informatiemoment in school van 19.00 uur tot 19.45 

uur (bij mooi weer zitten we buiten). Van 20.15 tot 21.00 uur is er een online 

informatieavond voor de groepen 4 t/m 8. De kinderen nemen die dag zo nodig hun 

Chromebook mee naar huis, zodat iedereen kan deelnemen.  

 

 Jaarrooster 
In de eerste schoolweek ontvangt u het jaarrooster met alle data voor komend schooljaar.  

Hoofdluis 
Wilt u uw kind(eren) zelf controleren op hoofdluis? Mocht er sprake van zijn dat er 

hoofdluis is geconstateerd, wilt u dan de leerkracht(en) van uw kind(eren) ook inlichten? 

Gymmen 
De onderbouw heeft op dinsdagmiddag gym in de eigen speelzaal van school.  

De gymschoenen blijven op school. Wilt u ervoor zorgen dat alle kinderen weer goed 

passende gymschoenen hebben? Op school kijken we eerst even wat er nog past.  

 

De bovenbouw gymt op vrijdagmiddag in de sporthal in Ommen. Dus niet vergeten de 

sportspullen mee te nemen op vrijdag. 

   

Zwemmen 
De groepen 3 t/m 5 zwemmen voortaan op donderdagmiddag. Ze gaan met de bus naar 

het zwembad. 

Het zwemmen gaat door tot aan de meivakantie. 

Het is fijn als de kinderen, op donderdag, makkelijk zittende kleding aan hebben. 

 

 

Welkom terug allemaal!! 

 

 

Schooltijden 

Groep 1 t/m 4 (Onderbouwgroepen)  

Maandag  Dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

8.30 – 14.30 8.30 – 14.30 8.30 - 12.00 8.30 - 14.30 8.30 - 12.00 

Groep 5 t/m 8 (Bovenbouwgroepen) 

Maandag  dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

8.30 - 14.30 8.30 – 14.30  8.30 - 12.00 8.30 – 14.30 8.30 – 14.30  

Informatieavond 
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Parkeerbeleid 
Hieronder vindt u de afspraken die wij hebben over het halen en brengen van uw 

kinderen. Zo kunnen de kinderen veilig gehaald of gebracht worden.  

Op de draaiplek (bij de start van het Kabouterpad) mag niet worden geparkeerd. 
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