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Nieuws van de directie 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Voor u ligt de vernieuwde nieuwsbrief en zoals u ziet heeft Nieuwebrug een nieuwe 

huisstijl.!! 

 

Wij hopen dat u allemaal een fijne vakantie heeft gehad. Afgelopen week heeft het team 

weer alles in gereedheid gebracht. We kijken er naar uit alle kinderen weer te zien en te 

spreken.  

We zijn blij dat juf Sanne, na een periode van zwangerschapsverlof, weer start in groep 7/8. 

Zij werkt als vanouds op maandag en dinsdag in de groep. Op woensdag is juf Sanne 

ambulant voor IB werkzaamheden.  

Het nieuwe schooljaar begint op 23 augustus a.s.. We starten met 49 leerlingen. 

We hopen dat dit schooljaar er één zal zijn zonder onderbrekingen door Covid-19.  

De eerste schoolweken wordt er in de groepen vooral aandacht besteedt aan de 

groepsvorming, zodat we daar het hele schooljaar profijt van hebben. Samen met elkaar 

verantwoordelijk zijn voor een fijne en veilige sfeer in de groep. Het team van Nieuwebrug 

heeft er veel zin om er een fantastisch schooljaar van te maken. 

 

Team OBS Nieuwebrug 

Op maandag 23 augustus gaan we allemaal weer naar school. De regels rondom corona zijn 

gelukkig iets versoepeld. Het is echter nog niet mogelijk om veel ouders tegelijk in school te 

ontvangen. De afspraken rondom het halen en brengen wijzigen dan ook niet veel, behalve 

dan dat u allemaal welkom bent op het schoolplein. Omdat we ook graag rekening houden 

met onze buren willen wij u verzoeken niet voor de in/uitrit te gaan staan als u uw 

kind(eren) komt halen.  

Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht, maar de 1,5 meter afstand houden is 

wel een dringend advies.  

De leerkrachten vangen a.s. maandagmorgen alle kinderen op het schoolplein op en nemen 

ze vervolgens daarna mee naar binnen. We wachten de persconferentie van 20 september 

af om  te kijken waar versoepelingen kunnen en evaluerend dan onze ervaringen van het 

afgelopen schooljaar.  

 

De volgende leerlingen starten vanaf 23 augustus bij ons op school.  

  

Onderbouw: Niva, Jade en Mels 

Groep 5/6: Maud, Charlie, Lorin, Ella en Mats 

Groep 7/8: Bente en Mees 

Wij wensen alle nieuwe leerlingen een fijne en leerzame tijd op 

Nieuwebrug. 

Weer naar school 

Welkom bij ons op school 
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Deze leerlingen waren in de vakantie jarig 

 

 

 

 

 

In september zijn de volgende leerlingen jarig:  

       

 

 

Omdat we nog wachten op nieuwe richtlijnen en verdere versoepelingen blijven we ook wat 

betreft de traktaties nog steeds adviseren zoals voor de zomervakantie.  

Dus graag voorverpakte traktaties.  

In de week van 27 september zijn de startgesprekken gewoon in school. Het lukt dan prima 

om de 1,5 meter afstand te bewaren. U ontvang hiervoor binnenkort een uitnodiging. De 

leerkrachten hebben (zo nodig) van de vorige leerkracht een overdracht gehad van de 

nieuwe groep. 

Het komende jaar gaat de (volgende) leerkracht aan het werk met uw zoon of dochter. 

Daarbij is het van belang dat u kennis heeft gemaakt met de leerkracht. Maar ook dat u 

heeft aangegeven hoe u vindt dat het met uw kind gaat, welke actuele ontwikkelingen u zelf 

ziet, maar ook welke aandachtspunten u de leerkracht wilt meegeven. 

Voor leerkrachten zijn dit ook waardevolle gesprekken. Wij hopen dan ook dat u zich voor 

deze gesprekken gaat opgeven.  

Kortom; we zijn klaar voor het nieuwe jaar! 

 

Jaarrooster 
Het jaarrooster met daarop alle data voor komend schooljaar komt in de eerste schoolweek 

via de mail naar u toe.   

 

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben bewegingsonderwijs op de vrijdagmiddag in de 

sporthal in Ommen. Zij dienen een gymtas mee te nemen. 

De kinderen van groep 3, 4 en 5 hebben om de veertien dagen zwemles in het binnenbad 

van Ommen. 

Vanwege groot onderhoud is het zwembad momenteel nog gesloten. Als alles spoedig 

verloopt zal de eerste zwemles zijn op dinsdag 14 september. 

 

 

 

Verjaardagen 

21 juli Ziva 04 augustus Romy 

  15 augustus David 

  21 augustus Lotje 

05 Elayne 

25 Mirthe 

Traktaties 

Startgesprekken 

Schoolzwemmen en bewegingsonderwijs 
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Hoofdluiscontrole 
Omdat we nog steeds zo weinig mogelijk ouders in school ontvangen, willen wij u vragen 

uw kind(eren) nog een tijdje zelf op hoofdluis te controleren. 

 

(Nieuwe) teamleden 
Juf Ilone Hansman werkt dit schooljaar op donderdag in de onderbouw. In de vorige 

nieuwsbrief heeft zij zich al voorgesteld. 

Meester Guido Eijkelkamp begint a.s. maandag in groep 5/6 en is er de hele week. Ook hij 

heeft zich al voorgesteld in de vorige nieuwsbrief. 

 

Iris Scholten begint op woensdag, donderdag en vrijdag als onderwijsassistent bij ons op 

school. Vorig schooljaar was zij nog als stagiaire bij ons op school in de onderbouw. Iris is 

op woensdag en vrijdag in de onderbouw en op donderdag in groep 5/6. 

Ook Tom Jansen komt ons team versterken als onderwijsassistent hij gaat het meest 

werken in de groepen  5/6 en 7/8. Hij is vanaf 1 oktober klaar met zijn studie. Hij komt dan 

op dinsdag (groep 5/6) en op vrijdag (gr 7/8). Tot 1 oktober is Tom als stagiair bij ons. 

We zijn blij dat Fatma Ünal bij ons blijft als onderwijsassistent en juf Tanja en juf Ilone 

komt ondersteunen op maandag, dinsdag en donderdag. 

 

 

 

OB=onderbouw (groepen 1 t/m 4) 

BB=bovenbouw (groepen 5 t/m 8) 

 

 

 

Augustus  

23  Start nieuwe schooljaar. Alle kinderen weer naar school 

23  Biologieplus thema’s 

OB sporen/verleden 

BB determineren 

September  

02 Informatieavond. 19.00 uur ronde 1 

                          19.45 uur ronde 2 

09  Sportdag groep 7/8 

13 Biologieplus thema’s 

OB boomstam 

BB bodemdier 

22 MR vergadering 

24 Grote Peuterdag 

27 Deze week startgesprekken met ouders 

Belangrijke data 
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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.  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 30 september 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Parkeerbeleid 
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Eten en drinken, wie houdt er niet van? Vers uit de natuur is, vinden wij, het 

allerlekkerst. 

De natuur biedt een scala aan voedingsmiddelen. Sommige, misschien uit hele onverwachte 

hoek, die je nog niet kent. Andere weer overduidelijk. Laat het je smaken! 

Groene pannenkoeken, voor groep 1-8  
Smulbramen, voor groep 1-6 

Bloemen op je bord, voor groep 1-8 

Regenbaksels, voor groep 1-8 

Smaakwater, voor groep 1-6 

https://mailchi.mp/natuurwijs.nl/natuurwijs-doe-opdrachten-augustus2021?e=02eb8a610a 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 30 september 

 

NatuurWijs doe opdrachten 
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