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Het jaarrooster voor het nieuwe schooljaar ontvangt u z.s.m. De margedagen staan 

verderop in deze nieuwsbrief vermeld. 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Het schooljaar zit erop. Wat een bijzonder schooljaar hebben we gehad.  

Nadat we eerst met lichte verbijstering het nieuws vernamen dat de scholen wederom 

dicht gingen, zijn we weer gestart met thuisonderwijs. Dit keer waren we nog beter 

voorbereid en we hadden we geleerd van de eerste keer.  

Wat fijn dat iedereen zich zo begripvol opstelde en wat een toppers zijn onze kinderen, dat 

ze het thuisonderwijs zo goed hebben opgepakt. Dank ook nogmaals aan alle ouders, voor 

wie dit ook niet makkelijk is geweest. Vervolgens gingen we naar school, maar moesten 

we werken met vaste cohorten, wat wederom van iedereen veel flexibiliteit vergde. Er 

gebeurde daarnaast nog veel meer. Juf Sanne kreeg een prachtige dochter en het 

leerlingenaantal nam weer toe. Dat laatste leidde er toe dat we, na een vacatureronde, 

twee nieuwe collega’s verwelkomen in het nieuwe schooljaar.  

En dan staan we nu vlak voor de welverdiende zomervakantie, en daarna, zien we 

iedereen heel graag weer terug op 23 augustus.  

 

Team OBS Nieuwebrug 

 

Nieuwe leerlingen 

 

Mats, Mees, Ella, Bente, Lorin, Niva en Jade starten direct na de 

zomervakantie bij ons op school.  

Wij wensen ze een hele fijne schooltijd op Nieuwebrug. 

 

 

 

Groepsindeling komend schooljaar 
 

Onderbouw (gr 1 t/m 4) Juf Tanja en juf Ilone |(donderdag) 

Groep 5/6 Meester Guido (elke dag) 

Groep 7/8 Juf Sanne (maandag en dinsdag) en 

meester René (woensdag, donderdag en 

vrijdag) 

Juni  

28 juni t/m 2 

juli 

Rapportgesprekken 

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

                    Bovenbouw – X  

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 

Augustus  

23 Start nieuwe schooljaar. Alle kinderen weer naar school 

23 Bio+ thema Onderbouw- Sporen/ verleden 

                  Bovenbouw- Determineren 

September  

02 Informatieavond voor alle groepen. 
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Op de ochtenden zijn de bovenbouwgroepen gesplitst in groep 5/6 en 7/8. De 

middagprogramma’s zijn gevuld met  muzieklessen, GroeiLab, Creatief, Wereldoriëntatie, 

HVO/GVO en gymlessen.  

 

Meester Guido en juf Ilone komen volgende week kennismaken met de leerlingen. Meester 

Guido komt woensdagochtend na de pauze. Juf Ilone komt a.s. dinsdag kennismaken.  

 

In de onderbouw vinden we na de zomervakantie elke dag ondersteuning in de groep. Juf 

Fatma is er op maandag, dinsdag en donderdag. Juf iris is er op woensdag en vrijdag. 

Juf Iris ondersteunt ook nog in de bovenbouw een dag (welke dag dat wordt is nog nader 

te bepalen)  

Ook meester Tom zien we terug. Hij komt  ook twee dagen ondersteunen in de 

bovenbouw. In groep 5/6 en 7/8. 

 

We nemen afscheid van meester Carles, juf Sharisma en juf Els. Zij gaan weer volledig 

aan de slag op OBS De Dennenkamp. We bedanken ze voor hun inzet voor onze kinderen 

op Nieuwebrug. 

 

Meester Patrick (conciërge)is volledig ingezet op een school in Zwolle. Ook hem bedanken 

we voor zijn inzet in en rondom onze school. Gelukkig hebben we in Daniël Schuuring een 

goede vervanger gevonden.  

 

De nieuwe collega’s stellen zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voor.  

 

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. Maar ook in de onderbouw is 

groei. We starten het nieuwe schooljaar met 46 leerlingen, maar we verwachten er 

waarschijnlijk nog een aantal bij. 

Margedagen komend schooljaar. Studiedagen voor de leerkrachten en de kinderen zijn dan 

vrij. 

 

19 november 2021 

26 januari 2022 

30 maart 2022 

6 april 2022 (alleen onderbouw) 

6 juli 2022 

 

Margedagen komend schooljaar. 
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Schoolzwemmen 
Na de zomervakantie start ook weer het schoolzwemmen. Eén keer in de 14 dagen gaan 

de groepen 3, 4 en 5, op dinsdagochtend, naar het zwembad met de bus. Juf Ingrid 

(vrijwillige begeleidster) en juf Fatma gaan dan mee als begeleiding. Voor degenen die juf 

Ingrid niet kennen, zij is een (ex) leerkracht die nu als vrijwilliger nog betrokken is bij 

Nieuwebrug en hand– en spandiensten graag voor ons verricht.  

 

Bedankje juf Sanne 
 

 

Lieve ouders en kinderen 

van Nieuwebrug. 
Wat was het leuk en fijn om 

laatst weer even op school 

te zijn. 
Dit keer met Nore, om haar 

aan de kinderen te laten 

zien. 
Wij willen jullie ontzettend 

bedanken voor de mooie 

cadeaus die wij hebben 

gekregen. 
Nore geniet er al volop van.  
Hopelijk tot snel en een fijne 

zomervakantie toegewenst. 

 

 

We zijn erg blij dat wij u aan drie nieuwe collega’s kunnen voorstellen. 

 

Ilone Hansman  
Als nieuwe leerkracht op OBS Nieuwebrug stel ik mezelf graag 

even voor; Mijn naam is Ilone Hansman en ik woon samen met 

mijn man en twee kinderen (12 en 14 jaar) + 3 dieren in Zwolle. 

Komend schooljaar ben ik op de donderdagen de juf van groep 1 

t/m 4. Na de PABO heb ik bijna 9 jaar gewerkt als 

groepsleerkracht op 2 basisscholen in Zwolle. Ik heb veel ervaring 

opgedaan in de groepen 1/2 en 3, maar ik heb in alle groepen wel 

lesgegeven. Na die 9 jaar heb ik 14 jaar in het bedrijfsleven 

gewerkt, bij een communicatiebureau, waar ik de laatste 7 jaar 

directeur van was. Die 14 jaar heb ik continue gewerkt vóór 

klanten in de onderwijsbranche en ben vanuit diverse rollen altijd 

betrokken gebleven bij scholen. Eind vorig jaar heb ik het 

familiebedrijf verkocht, omdat ik me graag wilde specialiseren op 

het gebied van innovaties in het onderwijs. Ik ga daarom starten 

met een masterstudie over onderwijsinnovatie. Daarnaast ga ik 

werken bij een innovatiebureau waar ik vooral projecten ga doen voor scholen. Ik vind het 

erg leuk om ook weer 1 dag juf Ilone te mogen zijn, op deze geweldige school midden in 

de natuur. Ik heb er dan ook veel zin in om, samen met de kinderen en 

ouders/verzorgers, te zorgen voor een fijn en vruchtbaar jaar. Ik kijk er naar uit om 

iedereen te leren kennen.  

 

Nieuwe collega’s stellen zich voor 
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Guido Eijkelkamp 

Mijn naam is Guido Eijkelkamp. Volgend schooljaar ben ik de leerkracht 

van groep 5/6.  

Ik ben 57 jaar, getrouwd met Stieneke. We wonen sinds vorig jaar, 

samen met onze vier katten en vier kippen, weer in mijn geboortedorp 

Heino. Tussentijds hebben we 30 jaar in Almere gewoond en gewerkt.  

Na 12 jaar als trainer/consultant in de ICT te hebben gewerkt, ben ik in 

2000 weer teruggekeerd in het basisonderwijs.  

In mijn vrije tijd geniet ik onder andere van wandelen, fietsen, lezen, 

tuinieren en muziek.  

Ik heb ontzettend veel zin om te beginnen op Obs Nieuwebrug!  

 

Daniël Schuuring  
Hallo. Ik wil mij graag even voorstellen, Mijn naam is Daniël 

Schuuring ik ben 36 jaar en woonachtig in Ommen. Ik zal voorlopig 

alle werkzaamheden als conciërge op mij gaan nemen ter vervanging 

van Patrick vd Sligte. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met klussen 

in en om het huis en daarnaast ben ik ook erg gek op koken. Ook ben 

ik vaak bezig met klussen aan mijn (hobby) auto. Ik zal gemiddeld 2 

dagen aanwezig zijn hier op Nieuwebrug! Groetjes, Daniel Schuuring 

 

 

De schooltuin begint eindelijk zijn vruchten (en groentes) af te werpen. Na de 

zomervakantie hopen we eindelijk de groentetuin zo te gebruiken dat het eindelijk een 

vaste plaatst gaat innemen in de lessen. Maar eerst straks de zomervakantie. Heel fijn 

natuurlijk, maar iets minder fijn voor onze schooltuin. Wie o wie is er bereid om in de 

zomervakantie af en toe naar school te komen om de tuin te bewateren, onkruidvrij te 

houden en/ of te oogsten. Iets planten mag ook. We zoeken vrijwilligers voor week 28, 29, 

30, 31 en 32. Steeds startend op maandag. Aanmelden mag bij Tanja of Janneke. 

 

Nieuwe speeltoestellen 
Wat fijn dat alle nieuwe speeltoestellen nu zijn geplaatst. Met dank aan een aantal vaders 

die vorige week woensdag last minute beschikbaar waren en het karwei hebben geklaard 

samen met de man van juf Janneke. Superfijn!!!!! 

Zelfs de boomstammen voor de waterbanen liggen nu dichtbij de plaats van bestemming.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parnassys 
Het ouderportaal van Parnassys is weer opengesteld. We willen u vragen om de 

adresgegevens die erin staan te controleren. Sommige telefoonnummers werken niet 

(meer), een e-mailadres is gewijzigd,  of er ontbreken noodnummers. Kunt u niet meer 

inloggen, dan kunt de inloggegevens opvragen bij Diana van Dam. d.vandam@ooz.nl 

 

Oudertevredenheidspeiling 
De uitkomsten van de oudertevredenheidspeiling zijn binnen. We zijn er erg blij mee. Het 

cijfer dat er als gemiddelde uitkomt is een 8,2. In de volgende nieuwsbrief gaan we nader 

in op de uitkomst en de eventuele actiepunten die uit de enquête voortkomen.  

 

Schooltuin onderhoud hulp gevraagd voor in de vakantie 
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Ook de leerlingen hebben een vragenlijst veiligheid ingevuld op school. De leerlingen 

werden bevraagd over o.a. hoe zij zich voelen in de groep en op school. Ook waren er 

vragen over pestgedrag en de lessen op school. De kinderen vulden de lijst afzonderlijk 

van elkaar in op hun Chromebook. Het gemiddelde rapportcijfer is een 8,8 geworden. Een 

prachtig resultaat. Een uitgebreider verslag volgt in de volgende nieuwsbrief. 

 

Zomerlezen 
Uit onderzoek is gebleken dat het leesniveau van kinderen flink achteruit kan gaan als ze 

gedurende de zomervakantie niet of nauwelijks lezen. Uit een poll onder leerkrachten blijkt 

dat 90% dit ook terugziet bij leerlingen, als ze na de vakantie weer naar school komen. 

Waar het hele vorige schooljaar zo hard aan is gewerkt, moet dan weer deels opnieuw 

opgebouwd worden. Met Blink Zomerlezen blijven leerlingen een zomer lang lezen. Manon 

Sikkel, Tosca Menten en Maren Stoffels schreven elk een echt spannend verhaal voor 

groep 3 t/m 8. En extra bijzonder, ieder verhaal is uniek, want de eigen school speelt de  

hoofdrol!   

 

 

 

 

Fijne vakantie!!!!!!!!!!! 
 

Het team van OBS Nieuwebrug  

wenst iedereen 

een hele fijne 

vakantie.  

 

Vragenlijst veiligheid leerlingen. 
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