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Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. We zitten alweer bijna op de helft van het 

schooljaar. De tijd vliegt. Covid-19 blijft ons nog steeds parten spelen, wat betekent dat u 

als ouder(s)/verzorger(s) nog steeds op afstand bent. Dat vinden wij niet fijn. Juist het 

elkaar ontmoeten in en rond de school, geeft dat saamhorigheidsgevoel. Er zijn geen 

luizencontroles meer en ook de raamdecoratieploeg moet het op een andere manier 

aanpakken. Sinterklaas was dit jaar via de digitale weg bij ons en Kerst vieren we op 

andere wijze. En juist op die momenten spreek je elkaar even. Dat missen wij enorm.  
Gelukkig is de digitale weg er nog om elkaar de vinden of de telefoon. 

  

Juf Sanne heeft op 20 januari haar laatste werkdag 

op Nieuwebrug. Vanaf dan gaat zij met 

zwangerschapsverlof.  

Wij willen u langs deze weg alvast een fijne 

kerstvakantie toewensen.  

 

 

Team OBS Nieuwebrug 

 

Na de kerstvakantie komt juf Els Veldhuis op donderdag in de onderbouw  juf Sanne 

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 deze nieuwsbrief stelt zij 

zich even voor.  

Voor wat betreft de vervanging van juf Sanne in de bovenbouw zijn wij blij u te melden 

dat juf Sharisma de Haas bereid is gevonden om op Nieuwebrug te komen werken. Ook zij 

stelt zich voor in deze nieuwsbrief. 

 

Nieuwe leerlingen 
Christian is gestart bij ons op school in de bovenbouw in groep 7. 

op 3 januari komt Daan er nog bij in de bovenbouw.  

Hij komt ook in groep 7. 

Wij wensen Christian en Daan een hele fijne en leerzame 

tijd op Nieuwebrug. 

 

 

 

 

 

Januari  

04 januari Weer naar school 

04 januari OB Bio+ thema: Dierenpaspoort 

BB Bio+ thema:  Dieren uit het verleden 

Aandacht voor de jaarlijkse vogeltelling 

18 januari Start Cito-toetsweken 

20 januari MR vergadering 

27 januari Margedag. Alle leerlingen zijn vrij 

28 januari Tekenworkshop in de bovenbouw 

Nieuwsbrief 4 

Vervanging juf Sanne 
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Kerst 
De voorbereidingen voor het kerstfeest zijn in volle gang. Dat is fijn, vooral nu alles anders 

is en gaat door Corona. Ook kerst zal helaas anders ingevuld worden. Afgelopen weekend 

is de school in kerstsfeer gebracht. Ook de lampjes buiten zijn weer opgehangen. We 

hebben drie prachtige kerstbomen staan in de klassen en in school, waarvan wij er eentje 

gesponsord hebben gekregen van Henk Grootens (Emslandweg in Ommen). 

Op donderdagmiddag 17 december is er een gezamenlijke kerstbrunch met leuke 

kerstactiviteiten. De kinderen zij gewoon om 14.30 uur vrij. 

 

Ventilatie 

Op 5 en 6 november zijn er nieuwe metingen gedaan. De metingen zijn daarna bekeken. 

Ze hebben dezelfde waarde als de vorige keer als plafond aangehouden (1200 ppm) en 

gekeken naar de pieken. Soms zijn hoge pieken verklaarbaar doordat ze bijvoorbeeld vlak 

voor schooltijd of rond de pauze gemeten zijn. Dan werd bijvoorbeeld de meter 

geïnstalleerd of komt een grote groep tegelijk tijdelijk in beweging om naar buiten te 

gaan. 

Als resultaat van de metingen geldt dat de scores in de onderbouw groen waren. In de 

bovenbouw zien we dat de waardes wel onder de 1200 ppm liggen maar wel soms langere 

tijd >1000 ppm liggen. Bijvoorbeeld de eerste dag tussen 9 en 10 uur en de tweede dag 

tussen 9-10.30 uur. 

De waardes zijn dus niet te hoog, maar in de bovenbouw wel aan de hoge kant soms. 

Afgesproken is, dat er gekeken gaat worden of er extra ventilatieroosters geplaatst  

Ouders zijn erg actief voor de school. 

De school kan bij verschillende activiteiten rekenen op extra handen of voorbereidend 

werk voor festiviteiten. Zoals: Sinterklaas, kerst, afscheid van groep 8 met afsluitende 

barbecue etc. 

 

De leden zijn: 

Gerard Ganzeboer (penningmeester) 

Silvia Stokvisch 

Marcel Weelink 

Marjolein de Vries 

Gerlinde Boshoeve 

Dennis Kao 

Sanne Denkers (namens het team en tijdelijk voorzitter) 

De ouderraad zoekt nog één ouder, die wil participeren binnen de ouderraad. 

Zij vergaderen ongeveer vier keer per jaar. 

 

Aanmelden kan bij juf Sanne, of de andere commissieleden.  

 

Oproep kascommissielid OR 
Wie wil de kas van de ouderraad controleren?  
De penningmeester zal dan in oktober 2021 een afspraak met u maken om samen met 

een andere ouder van school de financiën te contoleren. 

Graag aanmelden bij de penningmeester van de OR. Gerard Ganzeboer.   

 

 

 

 

 

 

Oproep voor OR lid 
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Beschuit met muisjes 
 

Mees heeft een broertje gekregen. We wensen Mees  

(als grote broer) en zijn papa en mama heel veel geluk met kleine 

Aak.  

 

 

Even voorstellen 
Jenny ten Klooster 

Beste ouders, 

Sinds 6 november vervang ik de godsdienstlessen van meester Jan. 

Graag wil ik mijzelf even aan u voorstellen. Mijn naam is Jenny ten 

Klooster. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. Ik woon met mijn gezin 

in Nieuwleusen.  

Dit is het derde jaar dat ik werkzaam ben als PC GVO-docent.  

PC GVO staat voor protestants christelijk godsdienstig 

vormingsonderwijs. Ik vind het een heel leuk vak om te geven, vooral 

om met de kinderen in gesprek te zijn over wat hen bezighoudt.  

In mijn lessen werk ik veel met bijbelverhalen, maar ook met andere 

verhalen. Vervolgens gaan we op zoek naar wat die verhalen ons nu 

nog te vertellen hebben. Dat doen we op verschillende manieren; dit kan zijn een 

(filosofisch) gesprek, een spel, een werkblad, drama of een andere creatieve opdracht.  

Ik probeer de leerlingen te prikkelen om zelf na te denken hoe zij ergens over denken en 

zo hun eigen mening te vormen. Ook leren ze om te luisteren naar wat een ander denkt of 

gelooft.  

We werken nu we over advent en kerst, een feest van licht. De leerlingen in groep 7 en 8 

onderzoeken welke verschillende lichtfeesten er zijn. 

Vriendelijke groeten, Juf Jenny 

 

Els Veldhuis 

Ik zal mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Els Veldhuis. Ik woon samen 

met mijn vriend in het prachtige Nieuwleusen. Ik werk al een aantal jaren 

in groep 1-2 op De Dennenkamp in Ommen. Daarnaast heb ik een grote 

passie voor groenten en fruit. Samen met mijn vriend run ik onze 

marktkraam.  

Na de kerstvakantie mag ik, samen met juf Fatma, op jullie prachtige 

school lesgeven aan groep 1-4 op de donderdag. Ik heb er zin in! 

 

Sharisma de Haas  

Na de kerstvakantie zal ik de zwangerschapsverlof van Sanne gaan 

invullen. Ik zal me even voorstellen. 

Mijn naam is Sharisma de Haas, ik ben 31 jaar oud en woon samen 

met mijn vriend in Ommen. Sinds zes jaar werk ik voor OOZ en heb ik 

voor verschillende groepen gestaan. Momenteel werk ik op OBS De 

Dennenkamp in Ommen en geef ik twee dagen les aan groep 5/6 en 

één dag les aan groep 7/8. 

Ik doe dit met veel plezier en geniet van de verwondering van de 

leerlingen als ze een les begrijpen. 

In mijn vrije tijd doe ik veel aan sporten: hardlopen en fitness, maar 

we hebben ook een klushuis gekocht waar ook nog veel aan moet 

gebeuren. 

Aankomende dinsdag 15 december kom ik nog even lang om kennis te 

maken met de kinderen en te zien hoe een dag bij jullie op school eruit ziet. Ik heb heel 

veel zin in de komende maanden en zal aanwezig zijn op maandag en dinsdag. 

Ik wens jullie alvast fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar en tot volgend jaar! 
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Rots en water training bovenbouw 
Rots en Water training is een sociale weerbaarheidstraining, die wij vanaf januari met de 

hele bovenbouw zullen volgen. Het wordt gegeven door Marjolein Hooijer-Boertien en 

Manon ten Have, die hier speciaal voor zijn opgeleid. Dit is een mooie opstap voor onze 

nieuwe methode van sociale vaardigheden (kwink).  

 

De Rots staat voor weerbaarheid: voor jezelf opkomen, jezelf kunnen verdedigen en in 

jezelf vertrouwen.  

Het Water staat voor solidariteit: dat betekent dat je je in kunt leven in andere mensen. 

 

Verder leren de kinderen tijdens deze training: 

Voor jezelf opkomen 

Je boosheid beheersen 

Beter contact maken met andere kinderen en jongeren 

Meer vertrouwen krijgen in jezelf 

Zien waar je goed in bent 

Beter leren praten over je gevoel 

 

Wij zullen op de fiets naar de training gaan. De kinderen moeten op onderstaande dagen 

een fiets meenemen naar school. Graag horen wij of er ouders zijn die we, als het slecht 

weer is, kunnen benaderen om te rijden. Mocht dit het geval zijn, dan is dat tussen  

10.00-12.00 uur. 

Opgeven kan bij de leerkracht. 

  

Donderdag 7 januari 

Donderdag 21 januari 

Donderdag 4 februari 

Donderdag 18 februari 

Donderdag 4 maart 

Donderdag 18 maart (afsluiting) 

 

Buitenspeeltoestellen 
De waterpomp is aangeschaft en bezorgd. Deze wordt binnenkort geplaatst. 

Er is ook een offerte voor nieuw klim- en klautermateriaal. Begin januari komt de 

vertegenwoordiger om nog ter plekke te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Vervolgens 

wordt ook deze bestelling gedaan en hebben we binnenkort nog meer uitdagingen tijdens 

het buitenspelen. 

 

Hoofdluis 
I.v.m. de (aangescherpte) maatregelen rondom het coronavirus is het niet verstandig om 

de luizencontroles door te laten gaan. Wanneer dit wel weer mogelijk is, zullen wij u 

hierover berichten. Tot die tijd vragen we aan u als ouder(s)/verzorger(s) om regelmatig 

de haren van uw kind te controleren op luizen. Mocht u luizen aantreffen in de haren van 

uw kind, dan vragen wij u om dit te behandelen en het te melden aan de groepsleerkracht.  
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