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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 
De meivakantie ligt alweer achter ons. Achter de schermen richten we ons alweer op het 

nieuwe schooljaar. Zodra we de formatie (leerkrachtbezetting) rond hebben brengen wij u 

op de hoogte. Verderop in dit bulletin kunt u wel alvast de groepsindeling voor komend 

schooljaar vinden. Zoals u weet, krijgt iedere school ook een behoorlijke bijdrage van het 

ministerie. Hoe we deze gelden gaan inzetten is nu nog niet duidelijk. Als ons plan klaar is 

delen we dat met de MR die haar goedkeuring hier voor moet geven. Eind mei/ begin juni 

zijn eerst nog de laatste Cito-toetsen van dit schooljaar. Zodra we starten met toetsen 

sluit het ouderportaal van Parnassys. Deze gaat weer open als het rapport meegaat naar 

huis.  

Zoals u wellicht heeft vernomen in de pers sluit basisschool “Het Natuurrijk” in Vilsteren 

binnenkort haar deuren. Dat leidt er toe dat een aantal ouders zich hebben gemeld bij 

onze school. Dat heeft inmiddels geleid tot aanmelding van leerlingen die de overstap 

gaan maken naar Nieuwebrug. Dat is fijn voor onze school, maar wij beseffen ons ook dat 

het voor de buurtschap Vilsteren en “Het Natuurrijk” een verdrietige situatie is.  

 

Team OBS Nieuwebrug 

 

Nieuwe leerlingen 

 

 

 

Matthijs start per 31 mei in groep 4. Wij wensen Matthijs een fijne 

schooltijd op Nieuwebrug.  
 

 

 

 

Mei  

31 mei Start Bio+ thema: Onderbouw – Pissebedden 

                           Bovenbouw – Evolutie slakken 

31 mei Start Cito-toetsweken 

Juni  

03 juni Op pad met de boswachter – bovenbouw 

10 juni Op pad met de boswachter – onderbouw  

16 t/m 18 juni Kamp bovenbouw 

17 juni Schoolreis onderbouw (onder voorbehoud) 

25 juni Rapporten mee 

25 juni Bovenbouw op stap. “Ruimte voor de Vecht” 

28 juni t/m 2 

juli 

Rapportgesprekken 

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

                    Bovenbouw – X  

30 juni Margedag. Alle leerlingen zijn vrij 

Juli  

06 Afscheid groep 8. Groep 8 “On Tour” 

08 ’s ochtends groep 8 “De Baas” 

09 juli Laatste schooldag. Alle leerlingen ’s middags vrij 
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HVO/GVO 

M.i.v. komend schooljaar bieden we op Nieuwebrug zowel GVO als HVO lessen aan. De 

ouder(s)/verzorger(s) hebben een formulier gekregen waarop ze kunnen aangeven wat 

hun kind(eren) volgend schooljaar kunnen gaan bijwonen.  

Bij lessen humanistisch vormingsonderwijs (HVO) onderzoeken leerlingen levensvragen op 

een interactieve, speelse en creatieve manier. Het geeft kinderen de gelegenheid om zo 

een eigen waardenbesef en een eigen kijk op het leven te ontwikkelen. 

De lessen protestants vormingsonderwijs(GVO) verbinden thema’s uit het leven van 

leerlingen aan bijbel- en spiegelverhalen. Vakdocenten leren leerlingen zelf betekenis te 

geven aan deze verhalen. Ze nodigen leerlingen uit om zich te verwonderen en zorgzaam 

om te gaan met elkaar en de wereld. 

 

Meer informatie vindt u op: http://www.gvoenhvo.nl 
 

Groei aantal leerlingen en groepsindeling komend schooljaar 

Zoals al eerder vermeld, groeit het aantal leerlingen nog steeds. M.n. in de bovenbouw 

zijn er veel nieuwe leerlingen bijgekomen de laatste tijd. Het voornemen is dan ook om 

het volgend schooljaar de bovenbouw deels te splitsen in groep 5/6 en 7/8.  

In ieder geval de ochtenden krijgen de groepen dan apart van elkaar les.  

Zodra we hierover meer weten krijgt u van ons bericht.  

Afgelopen week kregen de kinderen de uitslag van de eindtoets te horen. 

Wij zijn tevreden met het resultaat. De kinderen hebben het niveau gehaald waarvoor ze 

al waren ingeschreven in het voortgezet onderwijs. 

 

Uitstroom dit jaar: 

Niveau Aantal leerlingen 

Praktijkonderwijs 0 

Vmbo Basis 2 

Vmbo Basis/Kader 1 

Vmbo Kader/TL 3 

Tl/Havo 1 

Havo/Vwo 2 

Vwo 0 

  

Vakantierooster volgend schooljaar 
Onderstaand het vakantierooster voor volgend schooljaar. Zodra de margedagen en 

andere studiedagen bekend zijn, wordt u hierover geïnformeerd. 

Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 07 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 21 februari  t/m 25 februari 2022 

Goede vrijdag 15 april 2022 

Tweede Paasdag  18 april 2022 

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart en vrijdag 26 en 27 mei 2022 

Tweede Pinksterdag 06 juni 2022 

Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022 

 

 

 

Centrale eindtoets 
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De boswachters hebben groen licht gekregen om met onze school weer het bos in te gaan. 

Gelukkig mogen wij dus met boswachter Nico weer op pad. 

   

Beide groepen zullen starten vanaf school dit keer. 

De kinderen dienen een klein rugzakje mee te nemen met regenkleding en wat eten en 

drinken. 

 

Het kamp van de bovenbouw kan gelukkig doorgaan. De kinderen gaan op kamp naar de 

provincie Drenthe in de plaats Borger. Het schoolreisje van de onderbouw lijkt dit jaar ook 

door te kunnen gaan. Zodra er meer duidelijk is ontvangt u bericht. 

 

Nieuwe speeltoestellen 
 

 

Hoera, ze worden vanavond, 27 mei, geplaatst. Een aantal ouders 

komt de handen flink uit de mouwen steken. Superfijn. 

 

 

 

 

 

Rapport en oudergesprekken 
Let op!! 

De data van het meegeven van het rapport en de week van de oudergesprekken zijn 

verschoven. Dit i.v.m. de verschuiving die er is ontstaan door het thuisonderwijs/Corona. 

Het is dus anders dan vermeld in het jaarrooster. 

 

Oudertevredenheidspeiling 
In de vorige nieuwsbrief berichtten we over de oudertevredenheidspeiling. Helaas is deze 

nog niet verspreid. We streven ernaar dit z.s.m. te doen. 

 

Bijlages en tips 
 

• Flyer Kleutergym 

• NatuurWijs_natuuropdracht_kikkerpoel_maken.pdf (mcusercontent.com) 

• NatuurWijs_natuuropdracht_Brandnetels_aaien.pdf (mcusercontent.com) 

• NatuurWijs_natuuropdracht_De_reus_en_Kleinduimpje.pdf (mcusercontent.com) 

• Muziekvereniging Crescendo 

Muziekvereniging Crescendo Ommen begint met een ludieke kennismaking. Op woensdag 

9 juni, 18.30 uur, is er online een meeting voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Door middel 

van een link kom je in de huiskamer van Crescendo! Samen met jeugdleden van onze 

vereniging en een actieve muzikale bijdrage willen we jullie     kennis laten maken met de 

instrumenten van onze vereniging en kun je vragen stellen. 

Samen met een vriendje of vriendinnetje, corona proof, maak je kennis met verschillende 

aspecten van een Harmonie en Malletband, noten en onze instrumenten! 

Heb je daarna interesse voor een bepaald instrument of  twijfel je nog: dan maken we een 

afspraak per persoon om je nog meer te kunnen laten zien en horen. 

Natuurwijs – Op stap met de boswachter 

Kamp bovenbouw/Schoolreis onderbouw 
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Ook is het mogelijk om op maandag 14 juni en 28 juni om 18.00 (jeugdorkest:blazers) en 

dinsdag 15 juni en 22 juni 18.45 (jeugdslagwerk)  samen met onze leerlingen muziek te 

maken en  te luisteren. 

Opgave voor de online-meeting op 9 juni voor 6 juni, wil je daarbij je adres noteren?! 

Opgave (ivm corona-regels) voor het deelnemen aan het jeugdorkest (ivm de aanwezige instrumenten) 
graag voor 13 juni. 
Voor vragen en opgave kun je mailen naar info@crescendo.nl 
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