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

 

Het einde van het kalenderjaar komt in zicht. 

De “feestmaand” staat alweer voor de deur. Voor het Sinterklaas- en Kerstfeest zijn we 

alweer mooie plannen aan het maken samen met de OR. Daar zijn we blij mee. 

We gaan er voor de kinderen een fijne tijd van gaan maken. 

Al met al weer veel gezelligheid om naar uit te kijken.  

Natuurlijk is het nog wel de vraag wat er allemaal mogelijk is, gezien de ontwikkelingen 

rondom corona. 

Zo zijn we er terughoudend in om verschillende groepen te mengen. Ook vakdocenten die 

van klas naar klas gaan, weren we op dit moment. 

De buitenschoolse activiteiten zijn voorlopig allemaal afgelast. 

Het ziek worden van kinderen en leerkrachten heeft vervelende gevolgen. Voor degene die 

positief getest is, maar ook voor de naaste familieleden. 

 

Team OBS Nieuwebrug 

  

 

Deze leerling is bij ons op school gekomen:  

Onderbouw: Fedde 

Wij wensen Fedde een fijne en leerzame tijd op Nieuwebrug.  

In december zijn deze leerlingen jarig. Van harte gefeliciteerd!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij ons op school 

Verjaardagen 

02 Elin 

06 Christian 

10 Louise 

28 Noa 
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We zoeken een nieuw MR lid m.i.v. komend schooljaar 2022- 2023. Eén van de huidige MR-

leden stopt per juli 2022. De voorzitter gaat dan nog één jaartje door. Daarna ontstaat er 

opnieuw een vacature. Het zou zo kunnen zijn dat er nu al iemand is die belangstelling 

heeft om zitting te nemen in de MR. Meld u zich dan aan bij meester René. Als schaduw lid 

kunt u zich dan alvast inwerken als MR lid. Bij belangstelling van meerdere personen 

worden er verkiezingen uitgeschreven.  

 

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders 

en personeelsleden meepraten, meedenken en adviseren over schoolbeleid. 

Korte samenvatting zakelijke ouderavond 
Zie bijlage. 

 

Sinterklaasfeest 
Vrijdag 3 december is het zover: We vieren het Sinterklaasfeest op school! Vanwege de 

coronamaatregelen zal het ook dit jaar anders dan anders zijn. Sinterklaas en zijn Pieten 

komen onze school bezoeken, maar helaas is er geen gezamenlijke aankomst. 

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan deze ochtend op bezoek bij de Sint en zijn Pieten 

in het speellokaal. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 pakken hun surprises uit. Verder 

zorgt iedere leerkracht voor een feestelijk programma in zijn/haar groep.  

We zullen foto's maken van de ochtend, zodat u een goed beeld krijgt van de gezelligheid in 

alle groepen. Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij. 

 

Kerst 
Kerst lijkt nog ver weg. En daarmee is het ook onduidelijk voor ons wat er mag de komende 

tijd i.v.m. Corona. We wachten nog even de persconferentie van a.s. vrijdag af. We hopen 

dat we een gezellig kerstfeest kunnen organiseren, waar de kinderen van kunnen genieten. 

Het feest is (tot nu toe) gepland op donderdag 23 december. 

 

 

Nieuwe MR leden gezocht 

  

03 dec. Sinterklaasfeest op school. Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

06 dec. Bio+ thema OB-constructies 

                  BB-techniek 

10 dec. Veilig omgaan met landbouwverkeer (onder voorbehoud) 

23 dec. Kerstviering op school.  

24 dec. Alle kinderen ’s middags vrij. 

27 dec. t/m 7 

jan.  

Kerstvakantie 

Belangrijke data 
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RABO Clubsupport 
We zijn erg blij met het bedrag van €134,-.  

Het bedrag valt lager uit dan 

voorgaande jaren, maar…………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: De nieuwe beslisboom.  

            Verslag zakelijke ouderavond. 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 23 december  
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