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Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Na de kerstvakantie konden we gelukkig weer allemaal naar school. Helaas
zien we nog wel steeds het aantal besmettingen oplopen.
Na de persconferentie van afgelopen dinsdag zijn de richtlijnen versoepeld.
Veel ouders stellen de vraag aan leerkrachten of hun kind wel of niet naar
school mag. Wij proberen steeds zo goed mogelijk de nieuwe richtlijnen te
volgen, maar ook voor ons is het soms lastig de vragen te beantwoorden. We
willen u dan ook vragen om zoveel mogelijk uw vragen bij de GGD neer te
leggen of de website van het RIVM te raadplegen.
Met het toenemende
aantal besmettingen,
ook onder de
leerkrachten/
onderwijsassistenten,
wordt het steeds
lastiger de bezetting
van de groepen rond
te krijgen.
We doen ons uiterste
best om de groepen
draaiende te houden.
We proberen u daarover
zoveel mogelijk op de
hoogte te houden.
Team OBS Nieuwebrug

In februari zijn de volgende activiteiten:
Datum

Activiteit

9 februari 2022

Studiedag – leerlingen vrij
MR vergadering

18 februari 2022

Rapport mee

18 februari 2022

Theaterdag wordt
verplaatst!

28 februari t/m 4 maart

Rapport gesprekken

28 februari

BIO+
OB Zweven
BB Adem

Beschuit met muisjes
Hoera….. Silke heeft een broertje gekregen.
Hij heet Walt Lucas.
Wij wensen Niels, Alexandra, Silke en Yve heel
veel geluk met hun zoontje en broertje.

Gezondheidsonderzoeken vanuit de
Jeugdgezondheidszorg GGD
De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland is er voor jou! We
begeleiden ouders waar nodig graag bij het opgroeien en opvoeden van
hun kind. Je bent dan ook altijd welkom om je vraag aan ons te stellen.
Heb je vragen over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van je
kind? Of spelen er zaken op school die je met ons wilt bespreken? Neem
dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 088 - 443 07 02
(bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 17.00 uur) of via onze website
www.ggdijsselland.nl/contactjeugdgezondheidszorg.
Gezondheidsonderzoeken
Normaal gesproken komen wij altijd op school om bij de kinderen van
ongeveer 5 jaar de ogen- en orentest te doen en de lengte- en
gewichtsmeting uit te voeren. Bij de kinderen van ongeveer 10 meten we
de lengte en het gewicht. Door de coronacrisis hebben we dit het
afgelopen schooljaar niet kunnen doen en helaas is dit ook de komende
periode niet mogelijk.

Gezondheidsonderzoeken vanuit de
Jeugdgezondheidszorg GGD
De rest van het schooljaar 2021-2022 gaan we daarom op een andere
manier werken:
Gezondheidsonderzoek 5 jaar
Is je kind ongeveer 5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een uitnodiging.
Je kan dan zelf via Mijn Kinddossier (www.mijnkinddossier.nl) een
afspraak inplannen voor de ogen- en orentest en een lengte- en
gewichtsmeting. Het onderzoek wordt gedaan door de doktersassistente
op het consultatiebureau. Je ontvangt ook een vragenlijst. Deze kun je
thuis invullen voor de afspraak. De doktersassistente kijkt dan samen met
jou of er nog een afspraak wordt gepland bij de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige.
Gezondheidsonderzoek 10,5 jaar
Is je kind ongeveer 10,5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een digitale vragenlijst
via Mijn Kinddossier. In deze vragenlijst stellen we algemene vragen over je kind
en informeren we of jijzelf nog vragen hebt. Daarnaast vragen we of je zelf de
lengte en het gewicht van je kind wil meten. De doktersassistente bekijkt de
ingevulde vragenlijst en nodigt je eventueel uit voor een gesprek bij de jeugdarts
of jeugdverpleegkundige.

Heb je tussendoor een vraag? Neem dan contact met ons op of kijk op onze
website voor informatie over opgroeien en opvoeden.

Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland

Broertje of zusje aangemeld op school?
Achter de schermen werken we alweer aan de voorbereidingen voor het
volgende schooljaar. Daarbij telt elke leerling voor het aantal
leerkrachten die wij mogen inzetten en het aantal groepen dat wij
mogen vormen.
Heeft u uw peuter al aangemeld voor onze school?
Alle kinderen die in 2022 of 2023 vier jaar worden, willen wij graag vast
inschrijven op onze school, om een juiste planning en reservering te
kunnen maken.
Link -> Aanmeldformulier 4-jarige deel 1, NB

Plusjeklas
Vanaf eind februari starten we op alle basisscholen van OOZ in Ommen
met (het volgende thema van) het programma Plusjeklas. Dit
lesmateriaal is geschikt voor (hoog)begaafde kinderen. De lesmethode is
gebaseerd op ondernemend onderwijs, waarbij kinderen ruimte krijgen
om hun eigen plannen te bedenken en om te zetten in werkelijkheid.
Bij Plusjeklas werk je aan drie vakken; leren onderzoeken, leren wie je
bent en leren ondernemen.
Bij het vak onderzoeken komen alle bouwstenen voor denkvaardigheden
aan bod. Kinderen ontwikkelen hun denk-kracht. Bij het vak 'leren wie je
bent' komen alle bouwstenen voor levensvaardigheden aan bod.
Kinderen ontdekken en ontwikkelen hun hart-kracht. Bij het vak
ondernemen krijg je alle bouwstenen aangereikt die je nodig hebt als je
een onderneming wilt starten. Kinderen ontwikkelen hun doe-kracht.
Onder dit geheel ligt een theoretische basis die ons heeft geïnspireerd
om het Plusjeklas-leerprogramma op deze manier vorm te geven.
Taxonomie van Bloom, Creatief denken, Positieve psychologie, Mindset
en 21st century skills, dat vormt samen het fundament van Plusjeklas.
Mocht uw kind gaan deelnemen aan dit programma, dan wordt u
daarvan op de hoogte gebracht door de leerkracht.

In februari zijn de volgende leerlingen jarig:
Datum

Naam

01

Jade

06

Eliah

17

Mels

18

Sara

23

Fedde

Winterthema
In de onderbouw zitten we volop in het winterthema om de kinderen het
seizoen te laten ervaren, iets waar de natuur ons nu even niet mee helpt.
We hebben leuke verhalen voorgelezen en mooie dingen gemaakt, zoals een
sneeuwketting rijgen, een heerlijke sneeuwtaart bakken en een winterpotje
maken.

De tweede week zijn we bezig met de dieren in de winter.
Samen maakten we een wandeling, gewapend met potloden en
tellijsten om de vogels in het gebied rondom school in kaart te
brengen. De kinderen gaan ook leren wat de dieren in de winter doen
en verschillende namen leren van vogels en de geluiden.
Een paar keer in de week doen we verslag in een soort dagboek.
De kinderen vertellen over wat we die dag gedaan hebben. U kunt het
boek regelmatig bij de voordeur vinden.

Hunebedden bouwen
Wij hebben hunebedden gebouwd met onze klas. Het was best lastig,
maar ook wel leuk. We mochten onze handen niet gebruiken om de
stenen op te tillen, want in de prehistorie kon je ook geen stenen van
20.000 kilo optillen. We hadden stenen van 3 kilo en zand uit onze
zandbak bij school. We probeerden de stenen over ronde houtjes te
laten rollen. Niet iedereen vond het even leuk om te doen. Sommigen
vonden het ook niet leuk om zand te pakken want het zand was vochtig
en dat was wel koud Wij zaten in een groepje met Sam, Charlie en Zana.
Groetjes van Zana en Sam en Charlie van obs Nieuwebrug

Aquarium
Ons aquarium in de school is weer eens goed schoongemaakt door een
aantal kinderen van onze groep. Er zijn een aantal vissen bij gekocht.
Zo is het er in de gang van de school nog gezelliger op geworden.

Mozaïek
De eerste werkstukken van handvaardigheid zijn al bijna klaar. Deze keer maken zij
een werkstuk van mozaïeksteentjes.
Het zijn al echte kunstenaars.
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