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Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

 

We hebben de herfstvakantie inmiddels achter de rug. 

Helaas hebben we nog steeds te maken met Corona. De kans dat we met positieve 

besmettingen in onze omgeving te maken krijgen wordt steeds groter. Als het noodzakelijk 

is, voor u als ouder(s)/ verzorger(s) om geïnformeerd te worden, zullen we dat zeker 

doen. De richtlijnen zijn weer aangescherpt. Dat betekent o.a. dat we zoveel mogelijk 

online vergaderen nu.  

Verderop in deze nieuwsbrief meer informatie over dit onderwerp.  

Gelukkig kunnen we nog wel naar school. We gaan vol goede moed de periode naar de 

kerstvakantie in. De OR buigt zich alweer over de sint- en kerstviering.  

Deze zal dit jaar in aangepaste vorm gevierd worden. 

We zijn blij dat het Kabouterpad zo veelvuldig wordt bezocht. Mooi om te zien. 

Steeds meer ouders weten de weg naar Nieuwebrug weten te vinden. Daar zijn we erg blij 

mee. 

We hebben een mooie groei van het aantal leerlingen.  

 

Team OBS Nieuwebrug 

 

 

Tot de kerstvakantie doet juf Sanne het een beetje rustiger aan. Dat betekent dat ze op 

donderdag niet meer in de onderbouw werkt. Gelukkig is juf Tanja bereid om tot de 

kerstvakantie op donderdag voor juf Sanne in te vallen. Als extra ondersteuning zijn de 

uren van juf Fatma uitgebreid voor extra hulp in de onderbouw. Zij is er nu ook op 

woensdag.  

Na de kerstvakantie komt juf Els Veldhuis op donderdag in de onderbouw vervangen.  

Tussen nu en de kerstvakantie komt zij al een paar keer meedraaien, om zo al kennis te 

maken met de kinderen en de werkwijze in de onderbouw. In de volgende nieuwsbrief 

stelt zij zich even voor.  

Voor wat betreft de vervanging in de bovenbouw zijn we nog op zoek. Zodra we daarover 

nieuws hebben stellen wij u op de hoogte. 

 

 

Nieuwe leerlingen 
Na de herfstvakantie zijn Rosalie en Enzo gestart op Nieuwebrug in de onderbouw.  

Wij wensen ze een hele fijne en leerzame tijd op Nieuwebrug 

 

 

 

 

 

 

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 in aangepaste vorm. 

25 Schoen zetten 

Nieuwsbrief 3 

Vervanging juf Sanne 
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Ventilatie 
In een vorige brief hebben we gemeld dat de ventilatie op Nieuwebrug nader onderzocht 

gaat worden. Op 5 en 6 november worden er nieuwe metingen gedaan. We houden u op 

de hoogte over de uitkomst. 

 

Eind vorige week is er een aangepast protocol met aangescherpte richtlijnen voor de 

basisscholen verschenen. Via de nieuwsbrief willen wij u hiervan op de hoogte stellen en 

aangeven welke gevolgen dit heeft. Te allen tijde zijn de richtlijnen van de overheid 

leidend in onze besluitvorming. Wij houden ons aan de protocollen die opgesteld zijn door 

het RIVM en de PO-raad.  

Vanaf vandaag zijn de volgende richtlijnen op school aangepast:  

• Activiteiten binnen school (zoals vieringen) mogen doorgang vinden. Het dringende 

advies is om dit te organiseren met enkel de aanwezigheid van leerlingen en 

personeelsleden. Deze regel heeft ook consequenties voor het vieren van feesten de 

komende periode, zoals sinterklaas en kerst. Als school zijn we, samen met de OR, op 

zoek naar alternatieven om dit binnen de regelgeving te kunnen vieren met de kinderen.  

• Activiteiten buiten de school gaan niet door.  

• Mondkapjes in school zijn niet verplicht. De veiligheidsregio mag dit wel dringend 

adviseren, dit is in deze regio nog niet aan de orde. Leerkrachten mogen mondkapjes 

gebruiken bij verplaatsing in de gang, als zij dit persoonlijk nodig achten. Kinderen hoeven 

geen mondkapjes te gebruiken.  

Voor ouder(s)/verzorger(s) geldt:  

• Ouders, verzorgers, vrijwilligers, etc. zijn voorlopig niet welkom in de school of op het 

schoolplein (alleen wanneer het vanuit school strikt noodzakelijk wordt gevonden en op 

afspraak). Ouders van kleuters mogen wel op het schoolplein. 

Uitzondering hierop zijn de rondleidingen voor nieuwe ouders, deze mogen plaatsvinden 

met vooraf een gezondheidscheck.  

• Alle gesprekken vinden digitaal plaats.  

• Activiteiten waarbij hulpouders gevraagd worden kunnen niet doorgaan, te denken valt 

aan de luizencontroles. 

 • Halen en brengen van de kinderen blijft ongewijzigd. Wilt u bij het brengen en halen 

spreiden over de beschikbare buitenruimte zodat er voldoende onderlinge afstand is? 

Houd ook onderling voldoende afstand van elkaar. 

• We moeten in het hele gebouw “bewust” ventileren. Daarom worden ramen en deuren 

meerdere keren per dag tegenover elkaar open gezet. Wilt u hier rekening mee houden 

door uw kind bijv. een vestje/trui mee te geven?  

• De schooladviesgesprekken voor de leerlingen uit groep 8 vinden online plaats zodra de 

uitkomsten binnen zijn. Ouders van deze groep ontvangen dan nog een uitnodiging. We 

hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd, wanneer u vragen heeft kunt 

u natuurlijk altijd even contact opnemen.  

 

De toppers van de bovenbouw hebben zowaar €1000,- voor onze school gewonnen. Met 

het maken van flyers en het verspreiden ervan vielen ze in de prijzen. Bij dit bedrag komt 

ook nog het geld van de stemmen. Er kan helaas niet meer worden gestemd.  

Wij zullen in de week van 9 november te horen krijgen hoeveel geld we hebben opgehaald 

met de stemmen. De eerste offerte voor nieuwe buitenspeeltoestellen is al binnen.  

We kunnen niet wachten op het eindresultaat.  

 

 

 

 

 

Protocol basisonderwijs Covid-19 

RABO Club support 
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EU schoolfruitprogramma 
 

Van 11 november t/m 17 april krijgen de kinderen van onze 

school drie porties groente en fruit per leerling per week. De 

school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit!  

De schoolgruitdagen zijn op woensdag, donderdag en vrijdag. 

(gruit=groente en fruit) 

Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en 

fruit te laten proeven.  

Zo maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en 

structuren.  

Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na 

tien tot vijftien keer proberen! Smaak is dus iets wat je kan 

ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen 

verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog 

niet veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee. 

Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten. 

De kinderen eten dit extra naast hun gewone eten en drinken 

wat ze meekrijgen van huis.  
 

Reminder. Donderdag 5 november online zakelijke ouderavond 
Volgende week donderdagavond is de online ouderavond om 20.00 uur.  

De kinderen krijgen hun eigen Chromebook mee naar huis, zodat u daarop kan deelnemen 

aan de online vergadering. Het Chromebook dient de volgende dag weer meegenomen te 

worden naar school. 

 

Peuterochtend 20 november  
Op 20 november a.s. zou de open dag/ inloopochtend zijn voor peuters en hun ouders.  

De inloopochtend gaat, met de opzet zoals we dat altijd doen, niet door. In plaats daarvan 

komt er een digitale versie met informatie over onze school.  

 

Groeilab 
Het GroeiLab gaat op 2 november van start. Dit is in eerste instantie voor de leerlingen 

die, naast de reguliere lesstof, wat meer aankunnen. De ouder(s) en kinderen die hieraan 

gaan deelnemen zijn hiervan op de hoogte. Het GroeiLab voor de andere kinderen in de 

vorm van workshops en projecten, zal vanwege de Corona helaas even uitgesteld moeten 

worden tot na de kerstvakantie.   

 

Oudergesprekken groep 8 
Wij hopen binnen drie weken de uitslag van de Nio-toets te hebben, zodra deze bij ons 

bekend is maken wij een afspraak met u.  We gaan online de uitslag met u te delen en we 

geven een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Deze gesprekken zullen nog 

zonder uw kind zijn. De definitieve keuze zal gemaakt worden in februari. Hierbij vinden 

wij het als school belangrijk dat uw kind er wel bij aanwezig is. 
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