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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Inmiddels zijn de kinderen alweer een paar weken op school. Daar zijn we erg blij mee. 

Onze nieuwe collega’s Els en Sharisma zijn ook al aardig gewend. Zij hadden natuurlijk 

een lastige start, doordat ze zijn begonnen met thuisonderwijs. Het is dan ook even aan 

elkaar wennen en elkaar leren kennen.  

Onze conciërge, Rogier Kuzee, is gestopt met werken op Nieuwebrug. Hij heeft ervoor 

gekozen wat minder uren te gaan werken. We bedanken hem voor zijn inzet voor onze 

school.  

We zijn ook erg blij te kunnen melden dat we nog steeds nieuwe aanmeldingen ontvangen 

van leerlingen. In april starten er drie kleuters in groep 1.  

 

Team OBS Nieuwebrug 

 

 

Babynieuws 

 

 

Afgelopen donderdag, 11 maart, is juf Sanne bevallen 

van een prachtige dochter. Zij heeft de naam Nore 

gekregen. Zowel juf Sanne als Nore maken het goed.  

  

 

 

 

Oudergesprekken  

In de week van 22 t/m 26 maart zijn de oudergesprekken. De leerkrachten geen met u in 

gesprek over het welbevinden van uw kind(eren) en voortgang in de ontwikkeling. We 

vragen u rekening te houden met de coronaregels en niet te komen als u klachten heeft. 

 

 

 

 

Maart  

22 t/m 26 Oudergesprekken 

24 Margedag. Alle leerlingen zijn vrij 

29 Start Biologie Plus thema onderbouw: Hoedenparade 

                                     bovenbouw: Dierenhok bouwen 

April  

01 Paasbrunch 

02 Goede vrijdag.  

05 Tweede Paasdag 

07 MR vergadering 

08 Op pad met de boswachter onderbouw (onder voorbehoud) 

15 Op pad met de boswachter bovenbouw (onder voorbehoud) 

23 april Koningsspelen Nieuwebrugstijl 

20 t/m 22 Eindtoets Cito groep 8 

26 april 

t/m 7 mei 

Meivakantie 

Nieuwsbrief  6 

mailto:info@obsnieuwebrug.nl


Nieuwsbrief nr.6 

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

 

GroeiLab 

Hoewel we erg blij waren met het feit dat de kinderen weer naar school mochten, hebben 

we nog steeds te maken met een flink aantal regels/beperkingen. Op de vorige margedag 

hebben we plannen gemaakt om het GroeiLab verder uit te breiden met de 

workshoprondes, zoals al de hele tijd de bedoeling is. Vanwege de vele beperkingen 

(bubbels) kon dat niet doorgaan. Op de aankomende margedag gaan we opnieuw met 

elkaar kijken of we het op een andere manier kunnen inrichten, totdat de beperkingen 

worden opgeheven. We vinden het echt jammer dat we nog niet kunnen werken zoals we 

graag willen.  

 

Moddervoeten  

Onze leerlingen kunnen in de pauzes natuurlijk heerlijk buiten spelen in ons mooie bos.  

Het blijft altijd weer prachtig om te zien. Als de kinderen naar 

binnen gaan, vegen ze eerst hun voeten. Het blijft echter erg 

lastig om al het zand/modder van de voeten af te krijgen. 

Daarom bij deze een verzoek. Heeft u nog een paar extra 

sloffen (geen gladde zool)/ schoentjes staan die op school 

mogen blijven, dan kunnen de kinderen deze binnen aan.  

De laarzen of buitenschoenen, blijven dan bij de kapstokken 

staan. Zo blijft het wat netter in de school en heeft de 

schoonmaakster iets minder werk om alle bosresten uit de school te poetsen. Het mag 

natuurlijk ook om elke dag extra schoenen mee te geven. Het is zeker geen verplichting 

maar een verzoek.                                     

 

Sinds de voorjaarsvakantie zijn we gestart met een Pilot van Blink Lezen.  

Met het uitproberen van deze methode proberen we het leesonderwijs aantrekkelijker te 

maken en te verbeteren. 

Lezen uit nieuwsgierigheid 

Waarom zou je willen lezen? Het antwoord is simpel, omdat je wil weten hoe het verder 

gaat. Die nieuwsgierigheid is de basis van Blink Lezen. Een complete leesmethodiek voor 

groep 4 t/m 8. Bij ons op school sluit groep 3 ook aan. Een combinatie van begrijpend 

lezen (en luisteren en kijken), technisch lezen, vrij lezen en voorlezen. Blink Lezen maakt 

kinderen nieuwsgierig. De verhalen zijn zo meeslepend dat je wil weten hoe het verder 

gaat. En de afwisselende opdrachten vervelen nooit. Zo ervaren kinderen dat er met lezen 

een wereld voor ze opengaat. Vol spannende gebeurtenissen, bijzondere belevenissen en 

verrassende mensen. En ontdekken ze de wereld om zich heen en zichzelf. Blink Lezen 

vergroot de woordenschat.  

 

Lezen is voor alle leeftijden van onschatbare waarde.  

 

Nieuwe speeltoestellen 
Er zijn nieuwe speeltoestellen besteld. Straks hebben 

we nog meer speeluitdaging in het bos. We krijgen o.a. 

een nestschommel en klim, klauter, 

balanceertoestellen. We hebben alleen nog wel hulp 

nodig bij het plaatsen. Bij deze dus een oproep tot 

hulp. Wie is er bereid een keer te helpen? Annmelden 

kan bij de leerkracht van uw kind(eren), zij geven het 

dan door aan Dennis Kao. Rechtstreeks bij hem 

aanmelden is natuurlijk de kortste klap.  

Pilot Blink lezen 
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Op tijd komen…. 
Omdat we vanwege Coronamaatregelen (bubbel) apart naar binnen gaan, zou het fijn zijn 

dat iedereen op tijd bij school is, anders lopen we alsnog door elkaar heen. Bijv. voor de 

onderbouw gaat om 08.25 de bel. 

 

Kascommissielid 
De OR is nog steeds op zoek naar een kascommissielid. Aanmelden kan bij juf Tanja, dan 

geeft zij het door aan de penningmeester. Dit is al een herhaalde oproep. Dus wie o wie is 

genegen zich een avondje in te zetten voor de OR. (waarschijnlijk pas in 

oktober/november. 

 

BOUW Ommen 
De leerkrachten hebben regelmatig overleg met andere leerkrachten van OOZ uit Ommen. 

We hebben dat BOUW Ommen genoemd. Zo hebben leerkrachten regelmatig samen 

overleg over bijvoorbeeld ons taal/leesonderwijs, ICT, cultuureducatie, wereldoriëntatie 

etc. We hebben onderwerpen die we Ommenbreed bespreken of specifiek in bouwen, zoals 

kleuters, groep 3 of bovenbouw. Tot nu toe zijn het zeer constructieve momenten 

geweest. 

 

Tot slot……… 
Onze conciërge Patrick is druk bezig om alles in het bos rondom school netjes te maken. 

Zo ook het verzakte stuk bij het voetbalveld. Ook daarvoor hebben we nog wat extra 

handen (hulp)nodig t.z.t.. Verder bouwt Patrick binnenkort een kippenhok. We zijn druk 

bezig uit te zoeken hoe dat er uit moet komen te zien.  

 

 

 

Leuke tip: 

Nederland Zoemt: Hommelnestje maken - YouTube 
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