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Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

 

We zijn nu alweer zes weken volop aan de slag. 

De afgelopen weken stond in het teken van groepsvorming, “Gouden weken”.  

Ook de toetsweken hebben we al achter de rug. Voor de vakantie hebben we bijna geen 

toetsen afgenomen. Dit omdat door Corona het overbrengen van de lesstof anders ging 

dan normaal. Toen de kinderen eenmaal weer (volledig) naar school mochten, was de 

periode te kort om alsnog te gaan toetsen. We hebben ervoor gekozen om de kinderen 

eerst weer aan school te laten wennen en dan pas te gaan toetsen. De toetsen van het 

leerlingvolgsysteem, zoals Cito, brengen de ontwikkeling van de leerlingen in kaart.   

Op basis van deze informatie richt de leerkracht het onderwijsprogramma in voor de 

komende periode. 

Hij/zij kan dit aanvullen met zijn eigen observaties ten aanzien van het welbevinden en 

functioneren van de leerlingen.  

Afgelopen week bent u op school geweest voor een gesprek met de leerkracht(en) 

Eventuele bijzonderheden/ opvallendheden, in de ontwikkelingen of welzijn van uw 

kind(eren), zijn met u besproken.  

 

Team OBS Nieuwebrug 

 

Belangrijke data 

 

 

AVG 
A.s. maandag ontvangt u via de mail een link naar een online invulformulier. U kunt hierop 

(opnieuw) aangeven wat u wel en/of niet toestaat t.a.v. publicatie van film/foto’s van uw 

kind(eren). We zijn verplicht dit elk jaar opnieuw aan u te vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2 

Oktober  

01 Op pad met de boswachter  (onderbouw) 

01 Start Biologie Plus thema: 

Onderbouw – Kamerplanten verzorgen 

Bovenbouw - Plantenexpres 

05 Dag van de leerkracht 

08 Voorlichting VO Zwolle voor ouders groep 8  

08 Op pad met de boswachter (bovenbouw) 

12 t/m 16 Herfstvakantie 

21  NIO groep 8 op Het Palet 

November  

02 Start Biologie Plus thema: 

Onderbouw - Gebit  

Bovenbouw - Orgaantwister 

05 Zakelijke Ouderavond – via Google Meet 

13  Margedag. Alle leerlingen zijn vrij 

20 Peuterochtend. Open dag. 

25 Schoen zetten 

mailto:info@obsnieuwebrug.nl


Nieuwsbrief  
Oktober/november 2020 

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

 

Sinds afgelopen vrijdag is besloten dat alle verkouden kinderen weer naar school mogen. 

In de bijlage is de nieuwe beslisboom opgenomen. 

Mocht uw kind niet naar school kunnen komen, dan horen wij dat graag. 

 

We kregen een leuk nieuwtje te horen van juf Sanne. Zij vertelde ons in 

maart 2021 een baby te verwachten. Wat een leuk nieuws.  

We zijn erg blij voor juf Sanne en Robert-Erik.  

We hopen dat ze een fijne zwangerschap heeft en nog een tijdje op 

Nieuweburg blijft, totdat de baby bijna komt. Ondertussen gaan we 

natuurlijk wel op zoek naar goede vervanging. Daarover houden we u op 

de hoogte.  

 

 

De school is afgelopen weken voorzien van allerlei nieuwe kasten. 

Dit staat weer mooi verzorgd. Het past mooi bij de nieuwe vloerbedekking in de hal en de 

mooie nieuwe raamversieringen. Iedereen bedankt voor de hulp! 

 

Kinderboekenweek 
Volgende week woensdag gaat de Kinderboekenweek van start! 

Het thema dit jaar is:  

 

           “En toen?”  
 

 

 

 

 

Het doel van de Kinderboekenweek is zo veel  

mogelijk lezen. Dit doen we op school, maar we vragen u ook hierin te ondersteunen. 

Regelmatig naar de bibliotheek gaan om een aantal boeken uit te zoeken is dan ook heel 

goed. Wist u dat kinderen tot 18 jaar gratis boeken kunnen lenen?  

De kinderboekenweek wordt in de bovenbouw afgesloten met een voorleeswedstrijd. 

 

Gift Plaatselijk belang Giethmen 
Plaatselijk Belang Giethmen heeft de school geld geschonken voor de bouw van een mooi 

kippenhok. Wat een superaardige geste.  

Hoofdluis 
Hoewel het in het in de vorige nieuwsbrief ook al werd vermeld, toch nog even weer een 

herinnering. 

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? 

 

Nieuwe conciërge  
Omdat André Veltmaat nog steeds niet volledig hersteld is, hebben we tijdelijk een nieuwe 

conciërge erbij. Hij heet Patrick van der Sligte. Patrick is elke donderdag bij ons op school. 

 

 

 

 

Nieuwe richtlijnen RIVM 

Hoera voor juf Sanne 

Aankleding school 
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Op pad met de boswachter gaat door.  
Boswachter Nico heeft van zijn werkgever te horen gekregen dat hij gelukkig weer met 

onze kinderen het bos in mag. De onderbouw start met een boswandeling vanaf school en 

de bovenbouw moet die dag een fiets mee. 

De kinderen dienen goede schoenen aan te hebben en regenkleding mee te nemen. 

 

 

Voorlichting voortgezet onderwijs Zwolle 
Donderdagavond 8 oktober zal er een informatieavond zijn op het Palet in Ommen. 

Mocht u hier interesse voor hebben, kunt u zich opgeven bij de leerkracht. 

Na een algemeen deel, kunt u langs diverse scholen om informatie inwinnen. 

  

De voorlichtingsdagen voor het Vechtdal college in Ommen zijn nog niet bekend.  

 

Kijkweek 2 t/m 6 november 
De kijkweek van 2 t/m 6 november gaat niet door. Zodra de regels omtrent Covid-19 

worden versoepeld, hopen we dat u alsnog een kijkje in de groep(en) kunt nemen 

Kamp bovenbouw 
De kinderen van de bovenbouw gaan op kamp van woensdag 16 juni t/m vrijdag 18 juni. 

Wij zitten dan in een gezellige kampeerboerderij in Borger (Drenthe). 

Een mooie plek om allerlei activiteiten te doen. 

 

 

Bijlage: De Beslisboom 
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