Nieuws van de directie
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
We zijn blij (bijna) alle kinderen weer op school te hebben mogen ontvangen na de
herfstvakantie. We starten nu met een periode van 9 weken waarin we veel gezellige dingen
met elkaar gaan doen.
Zo staan er verschillende excursies op het programma en heeft het team ook een leerzame
dag gepland staan.
Verderop in de maand starten we ook met de kinderen met de voorbereidingen voor het
Sinterklaasfeest en Kerstfeest.
Op vrijdag 19 november zijn alle kinderen een dag vrij.
Janneke Wind

Welkom bij ons op school
Deze leerlingen zijn bij ons op school gekomen:
Groep 5/6: Floris en (vanaf 1 november) Sam
Wij wensen Floris en Sam een fijne en leerzame tijd op
Nieuwebrug.

Verjaardagen
In november zijn deze leerlingen jarig. Van harte gefeliciteerd!
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Matthijs
Rowen
Lorin
Daan

Op tijd naar school
Sommige kinderen komen net op het nippertje naar school. Daardoor kan de les soms niet
op tijd beginnen. Het zou fijn zijn dat iedereen op tijd bij school is.
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Margedag op 19 november
Op 19 november zijn alle kinderen vrij. De leerkrachten gaan
deze dag naar Lunteren voor een studiedag van het NIBI. We
wonen de NWT-conferentie 2021 bij met als thema “Kom In
Beweging!”. De studiedag is gelinkt aan ons Biologie Plus
concept.
Bewegen is gezond! Minder dan twee derde van de kinderen
van 4 tot 12 jaar voldoet aan de bewegingsrichtlijnen. Dat
moet meer worden. Maar waarom eigenlijk? Wat doet sporten
met je lijf? Waar zit je allersterkste spier? En hoe meet je dat?
Kom in beweging en ontdek de wondere werking van je
lichaam!
Maar jouw lijf is niet het enige wat beweegt – want hoe
beweegt een fiets, auto of trein eigenlijk? Hoe werkt een
hydraulisch systeem? Welk dier kan het hardst rennen?

Traktaties
Lange tijd mochten de traktaties alleen maar voorverpakt zijn.
Sinds kort is het weer toegestaan om ook niet voorverpakte traktaties uit te delen op
school.
Bijgaand een site waarop men leuke tips kan vinden om te trakteren.

Gezond én lekker trakteren - EU Schoolfruit
EU-Schoolfruit
We zijn, net als vorig schooljaar, weer
ingeloot om deel te nemen aan het
uitdelen op school van
schoolfruit/groente.
Vanaf 15 november gaat het programma
weer van start. De schoolfruitdagen zijn
op woensdag, donderdag en vrijdag. Elke
week krijgt u bericht wat er in de
komende week voor fruit wordt
uitgedeeld op school. Het gewone
pauzehapje van thuis mag ook gewoon mee naar school. Wij zien het EU-fruit als extraatje.
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Belangrijke data
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Onderbouw en bovenbouw Bio+ thema sporen
MR vergadering
NIO groep 8
Inloopochtend voor ouder(s)/verzorger(s).
Start techniekweken gr 7/8
Gr 7/8 bezoekt bouwbedrijf
Margedag. Alle leerlingen zijn vrij.
Schoen zetten
Gr 7/8 naar Hardenberg. Techniekbeurs

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!

Inloopochtenden
In de week van 15 t/m 18 november zijn er inloopochtenden voor ouder(s)/ verzorger(s). U
kunt bij aanvang van de ochtend even mee naar binnen met uw kind(eren). Zij laten u dan
zien waar zij zoal mee bezig zijn. Let op, dit betreft dus bij aanvang van de ochtend en niet
de hele ochtend. Ongeveer 15 min per kind. Dit alles nog wel even onder voorbehoud,
vanwege nieuwe aangekondigde corona maatregelen.

Lopen op het pad naar school
Van kinderen die op de fiets naar school komen vragen wij om vanaf de parkeerplaats naar
school en andersom te lopen naast de fiets.

Bijlage: Folder van EU-Schoolfruit.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 25 november.
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