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

 

We zijn nu alweer zes weken volop aan de slag. 

De afgelopen weken stonden in het teken van groepsvorming, de “Gouden weken”.  

Binnen de school zien we tevreden kinderen (en leerkrachten) aan het werk.  

Iedereen is bezig zijn/haar draai te vinden in de “nieuwe” groep. Sommigen passen zich 

makkelijk aan, voor anderen is dat wat lastiger.  

Afgelopen vrijdag was de Grote Peuterdag. Deze is heel goed bezocht. Heel fijn om te 

merken dat steeds meer gezinnen belangstelling hebben voor onze fijne school.  

Op 6 oktober gaat de Kinderboekenweek van start met als thema: “Worden wat je wil?”   

We sluiten de Kinderboekenweek af met een voorleeswedstrijd. 

 

Janneke Wind 

 

Voor de vakantie hebben we onder de leerlingen en ouders een enquête afgenomen.  

De resultaten ervan willen we graag met u delen.  

 

Leerlingen: De leerlingen vanaf groep 5 hebben de enquête ingevuld. Iedere leerling heeft 

ergens apart van de andere leerlingen o.b.v. meester Tom de lijsten ingevuld. 

Het uiteindelijke resultaat was het prachtige rapportcijfer 8,8. Daar zijn we erg blij mee 

natuurlijk. Er is uit deze enquête geen opvolgend advies/verbeterpunt gekomen.   

 

Ouders: De ouderenquête was verdeeld in de onderbouw- en bovenbouwgroep. Soms 

ontstond er wat verwarring over het aantal keren invullen van de enquête. Na alles goed te 

hebben uitgezocht is de conclusie dat het aantal ingevulde enquêtes representatief is voor 

de uitslag. Het uiteindelijke cijfer is een 8,2. Hier zijn we natuurlijk ook erg trots op. Als we 

kijken naar een verbeterpunt dan is dat het verhogen van de frequentie van 

informatieverstrekking vanuit school naar ouders. Dat punt hebben we gelijk opgepakt, de 

nieuwsbrief verschijnt nu maandelijks.  

 

Deze leerlingen zijn bij ons op school gekomen: 

  

Onderbouw: Mirthe en Nova (tijdelijk) 

Groep 5/6:Archie (tijdelijk) 

Groep 7/8:Vaughn (tijdelijk) en Morrison (tijdelijk) 

 

Wij wensen Mirthe een fijne en leerzame tijd op Nieuwebrug.  

We hopen dat Nova, Archie, Vaughn en Morrison het leerzaam en leuk hebben gehad op 

OBS Nieuwebrug. 

Enquête leerlingen en ouders 

Welkom bij ons op school 
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In oktober zijn deze leerlingen jarig. Van harte gefeliciteerd!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de jaarkalender staan in november twee data vermeld die gewijzigd zijn. De MR 

vergadering van 17 november is verplaatst naar 10 november. De zakelijke ouderavond van 

de MR/OR is verplaatst naar 28 oktober. 

 

Geslaagd 
 

Hoera! Meester Tom is nu officieel geslaagd voor zijn opleiding tot 

onderwijsassistent. 

Vanaf 1 oktober is meester Tom nu echt onze collega. 

 

 

 

 

Ook dit schooljaar hebben we weer stagiaires bij ons op school. De stagiaires volgen een 

opleiding tot leerkracht.  

In de onderbouw zijn dat meester Coen en meester Levi. 

In groep 7/8 is juf Merleau gestart. 

 

Zwemlessen 
De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 hebben inmiddels de eerste zwemles weer achter de 

rug. Elke 14 dagen gaan zij met de bus naar Ommen naar het zwembad. De kinderen 

hebben daar een uur zwemles. Als begeleiding gaan juf Fatma en juf Ingrid mee. Juf Fatma 

is bij iedereen wel bekend, juf Ingrid nog niet. Zij gaat al een aantal jaren als vrijwillig 

begeleidster mee naar het zwembad. Juf Ingrid woont in Ommen en is (ex)leerkracht. Voor 

veel kinderen is zij al een vertrouwd gezicht.  

 

 

Verjaardagen 

01 Jens 

01 Deborah 

10 Nova 

14 Maud 

16 Rosalie 

18 Mats 

27 Jan 

30 Maartje 

Wijziging in de jaarkalender 

Stagiaires  
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RABO Clubsupport 
Wij hebben onze school weer aangemeld bij de RABO 

Clubsupport. We hopen dat we zo weer een mooi bedrag 

ontvangen om nieuwe picknickbanken aan te kunnen schaffen.  

Voor meer informatie: Rabo ClubSupport - Rabobank 

We kunnen niet wachten op het eindresultaat! 

 

 

Schoolfruitprogramma 
Wat fijn! We zijn weer ingeloot om mee te mogen doen aan het schoolfruitprogramma. 

In de week van 15 november starten de fruit- en groenteleveringen. We ontvangen de 

leveringen t/m week 16 van 2022 (18 t/m 22 april). 

 

Wat is het schoolfruitprogramma? 

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas 

fruit en groente te eten. Deelnemende basisscholen 

ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties 

groente en fruit voor alle leerlingen. Helemaal gratis 

dankzij financiering van de Europese Unie. Het is 

belangrijk om kinderen verschillende soorten groente 

en fruit te laten proeven.  

 

Zo maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen 

pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen!  

Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen 

verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, 

doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten. 

Oktober  

04 oktober Dierendag 

04 oktober Bio+ onderbouw en bovenbouw smaaklessen 

05 oktober Dag van de leerkracht 

06 oktober Start Kinderboekenweek “Worden wat je wil” 

07 oktober Op pad met de boswachter groep 5/6 

07 oktober OR vergadering 

14 oktober Op pad met de boswachter (groep onderbouw) 

15 oktober Einde Kinderboekenweek met voorleeswedstrijd 

18 t/m 22 

oktober 

Herfstvakantie 

28 oktober Zakelijke ouderavond MR/OR 

Belangrijke data 
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Bijlages 
 

• Nieuwe richtlijnen Corona 

• Theatervoorstelling in de Carrousel 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 28 oktober.  
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