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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 
De meivakantie is intussen begonnen. 

Tevreden kijken we terug op de afgelopen periode, waarin het “gewoon naar school 

kunnen gaan” weer is opgepakt. Voor alle kinderen is bepaald hoe ze ervoor staan en 

welke doelen we hebben gesteld voor de komende tijd. 

Ook zijn we er blij dat alle groepen alle dagen fysiek op school hebben kunnen werken en 

er geen thuisquarantaine nodig is geweest. 

Het strikt volgen van de coronamaatregelen houden we dan ook na de meivakantie nog 

wel vast.  

Komen er op landelijk of regionaal niveau versoepelingen, dan gaan we daar uiteraard in 

mee.  

Naast dat we achter de schermen bezig zijn om de groepsbezettingen voor te bereiden 

voor volgend jaar, kijken we ook naar de extra middelen die vrij komen om de corona-

achterstanden weg te werken. Voor de inzet van deze extra middelen krijgen wij pas vlak 

voor de zomervakantie groen licht vanuit de overheid. 

 
 

Team OBS Nieuwebrug 

 

 

 

 

 

 

April  

26 april 

t/m 7 mei 

Meivakantie 

Mei  

10 mei Start Bio+ thema “Techniek en geluid 

13 en 14 

mei 

Hemelvaart en vrijdag vrij 

24 mei Tweede Pinksterdag 

26 mei Schoolfotograaf 

31 mei Start Bio+ thema: Onderbouw – Pissebedden 

                           Bovenbouw – Evolutie slakken 

Juni  

03 juni Op pad met de boswachter – onderbouw (onder voorbehoud) 

07 juni Deze week wandelvierdaagse (onder voorbehoud) 

10 juni Op pad met de boswachter – bovenbouw (onder voorbehoud) 

11 juni Peuterochtend Coronaproof 

16 t/m 18 

juni 

Kamp groep 8 ( onder voorbehoud) 

18 juni Rapporten mee 

21 t/m 25 

juni 

Rapportgesprekken 

28 juni Bio + thema: onderbouw – Zee in de klas 

                    Bovenbouw – X  

30 juni Margedag. Alle leerlingen zijn vrij 
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Nieuwe leerlingen 

In de bovenbouw zijn Henk -Jan en Wouter gestart in groep 5.  

In de onderbouw zijn Vinz, Silke en Marijn gestart. 

Wij wensen Henk-Jan, Wouter, Vinz, Silke en Marijn een hele fijne 

schooltijd op Nieuwebrug toe.  

 

GroeiLab 

Wat fijn dat we een vorm hebben gevonden waarin alle kinderen gebruik kunnen maken 

van het GroeiLab. Na de meivakantie is de start. 

 

Moddervoeten nog even weer onder de aandacht 

Hoewel we het al hebben vermeld in onze vorige nieuwsbrief, nog even een reminder. 

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.                                     

 

De schooltuin is omgespit en de eerste plantjes en zaadjes zitten erin. Nu maar afwachten 

op een goede oogst. 

 

Nieuwe speeltoestellen 
Hoera ze zijn er!!! Nu nog het plaatsen in het bos. We doen bij dez 

e nog even een herhaalde oproep.  

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.  

 

Oudertevredenheidspeiling 
Als school kunnen wij ons altijd verbeteren. Dit kunnen wij doen door u naar 

verbeterpunten te vragen. Daarnaast horen we ook graag waar u tevreden over bent. 

Deze vraag leggen wij dan ook bij u neer; waar bent u tevreden over en moet zeker 

blijven. 

We meten dit met een anoniem meetinstrument, wij kunnen dus niet zien wie welke 

feedback aan ons geeft. 

Mocht u onvrede voelen over een punt dat specifiek u of uw kind betreft en minder een als 

schoolbreed probleem gezien kan worden, dan hopen wij dat u altijd de ruimte voelt dit bij 

de leerkracht of directie bespreekbaar te maken. 

 

Nadat we alles hebben bekeken, delen wij zeker met u de uitkomst en het plan van 

aanpak dat erop volgt. 

 

Schooltuin 
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Peuterpagina 
Als eerste school binnen OOZ (pilotschool) hebben Diana en Janneke een peuterpagina 

gevuld als toevoeging aan de website. 

Op de peuterpagina vinden nieuwe ouders direct de meest relevante informatie over onze 

school. We zijn er trots op dat dit is gelukt. En heel fijn dat ook enkele ouders van onze 

school hieraan hebben meegewerkt. Binnenkort gaat de pagina in de lucht. 

 

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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