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Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Het voelt wat onwerkelijk om in dezelfde omstandigheden deze 

nieuwsbrief te sturen als vorig jaar; namelijk weer vanuit een 

lockdown situatie. Dit, terwijl we hoopten dat we het ergste qua 

corona op school achter de rug hadden. We hopen dan ook op 

betere omstandigheden vanaf 10 januari. Mochten er in de 

tussenliggende dagen ontwikkelingen zijn die invloed hebben op 

het onderwijs, dan informeren wij u daarover via de mail.

We zijn blij dat we de kinderen wel een Sinterklaas- en Kerstfeest 

hebben kunnen geven in samenwerking met de ouderraad. De 

kinderen hebben hier zichtbaar van genoten. 

Een speciale dank 
aan de ouders van 
Daan. Het 
stamppotbuffet was 
heerlijk.
Onze wens voor 
2022 is uiteraard, dat 
wij u als ouder bij dit 
soort feesten weer 
meer kunnen 
betrekken en mee 
kunnen laten 
genieten.

We wensen iedereen 
fijne kerstdagen en 
bovenal een gezond 
2022

Team OBS Nieuwebrug



Datum Activiteit 

27 december t/m 7 januari Kerstvakantie 

10 januari Weer naar school

10 januari Bio+ bovenbouw – Organen
Bio+ onderbouw – Slangen

24 januari Start Cito toetsweken
Ouderportaal van Parnassys is 
gesloten



GGD Verpleegkundige 

Ik ben Maria Warner, jeugdverpleegkundige bij de 

Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland. Als 

jeugdverpleegkundige ben ik betrokken bij deze basisschool en 

mag ik ouders ondersteunen bij het gezond en veilig opgroeien 

van hun kind(eren).  Hiervoor zijn standaard contactmomenten 

met 5 jaar en 10 jaar. Het kan zijn dat er tussendoor vragen 

zijn.

Je kunt bij de jeugdverpleegkundige terecht met al je 

(opvoed)vragen, bijvoorbeeld:

• Groeit mijn kind wel goed? 

• Hoe kan ik zorgen dat mijn kind fijn samenspeelt met 

andere kinderen? 

• Hoeveel uren slaap is eigenlijk normaal bij mijn kind?

• Hoe kan ik positief opvoeden?

• Is de ontwikkeling van mijn kind wel zoals het hoort?

We kijken samen wat nodig is en welke stappen er kunnen 

worden gezet. Dit kan telefonisch, maar het kan ook op het 

consultatiebureau of thuis. 

Helaas i.v.m. de huidige coronamaatregelen is het 

inloopspreekuur in Ommen op maandagochtend tijdelijk 

afgelast. En kan ik minder vaak op de school aanwezig zijn. 



GGD Verpleegkundige 

Via onderstaand telefoonnummer en emailadres kunt u contact 

zoeken met de jeugdverpleegkundige. Dit kan ook via het 

algemeen nummer van de  GGD tel: 088-4430702 of via 

www.ggdijsselland.nl

Vriendelijke groet,

Maria Warner

Jeugdverpleegkundige GGD IJsselland 

Team Ommen

E m.warner@ggdijsselland.nl

T: 06-29526669

Werkdagen: ma – wo- do

http://www.ggdijsselland.nl/
mailto:m.warner@ggdijsselland.nl


Op bol.com staan deze kerstvakantie e-books en luisterboeken die voor 1 

cent aangeschaft kunnen worden.

Bol.com doet dit vanuit het project Bollebozen.

Bollebozen streeft naar het creëren van gelijke kansen voor kinderen in 

Nederland en België door het plezier van lezen en verhalen over te 

brengen en door hun digitale vaardigheden te ontwikkelen.

De boeken zijn te vinden op:

bol.com | De Bollebozen Boekieclub

Leestips voor in de kerstvakantie

https://www.bol.com/nl/nl/m/boekieclub/


In januari zijn deze leerlingen jarig

Datum Naam

11 Rowen

16 Sterre

20 Samuel 

24 Wietse 

25 Lieuwe



Deze leerling is bij ons op school gekomen

Naam Groep

Fedde Onderbouw- groep 1

Wij wensen Fedde een fijne en leerzame tijd op Nieuwebrug. 



Herhaalde oproep !

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 schaduwlid

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.

Nieuwe MR leden gezocht!
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