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Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Het is nog maar kort geleden dat u de laatste nieuwsbrief heeft ontvangen 
en nu alweer de volgende. Inmiddels zijn alle toetsen zo goed als afgerond. 
Daar zijn we erg blij mee. Morgen gaat het nieuwe rapport mee naar huis. 
Ons rapport is geheel vernieuwd, maar heeft nog wel de vertrouwde 
inhoud. Omdat pas deze week de mappen en de invulbare digitale versie is 
geleverd, kan het zijn dat er na evaluatie toch nog wat aanpassingen nodig 
zijn. Na de voorjaarsvakantievakantie zijn de rapportgesprekken. Na de 
voorjaarsvakantie mogen we gelukkig ook weer meer externen in de school 
toelaten.

Dat betekent dat we dan o.a. bij 
het GroeiLab mensen kunnen 
uitnodigen voor het geven van 
workshops.

Team OBS 
Nieuwebrug



Datum Activiteit 

28 februari 2022 Bio+
Onderbouw: zweven 
Bovenbouw: adem

Voorstelling onderbouw in 
Carrousel Ommen 
(maandagmiddag)

28 februari t/m 3 maart 2022 Oudergesprekken

3 maart 2022 Op pad met de boswachter 
groep 1 t/m 4

10 maart 2022 Op pad met de boswachter 
Groep 5/6

17 maart 2022 Op pad met de boswachter 
Groep 7/8

18 maart 2022 Pannenkoekendag 

21 t/m 25 maart 2022 Techniek dag 

25 maart 2022 Groep 7/8 naar techniek beurs 
in Hardenberg

In maart zijn de volgende activiteiten:



Grote Peuterdag op 8 april 

Voor je het weet is het al zover en gaat uw kind naar groep 1 van de 

basisschool. Een grote stap! Wat gaat hij/zij daar allemaal ontdekken en 

leren?

Nieuws

Kom kijken op OBS Nieuwebrug!
Op vrijdagochtend 8 april 2022 van 09.00 tot 11.30 uur zetten wij de 
deuren open van onze school. Tijdens de Grote Peuter Dag kunnen peuters 
beleven hoe fijn het is om straks naar de basisschool te gaan. Peuters 
kunnen ontdekken, spelen en knutselen in en rondom de school. 
Ouders/verzorgers kunnen intussen de school bekijken en vragen stellen 
aan leerkrachten en directie. Op de Grote Peuter Dag kan men zich 
uitgebreid laten informeren. Kent u iemand in uw omgeving die zich nog 
aan het oriënteren is, dan zou het fijn zijn dat u hem/haar daar erop 
attendeert dat wij een inloopochtend hebben. Ook peuters die al zijn 
aangemeld voor OBS Nieuwebrug zijn van harte welkom deze ochtend.



Wijziging in de HVO en GVO lessen

Nieuws

Op OBS Nieuwebrug bieden we al een aantal jaren GVO lessen aan voor 
de hele school. In tegenstelling tot andere scholen waar de lessen voor 
HVO en GVO alleen in de bovenbouwgroepen worden gegeven.

Sinds dit schooljaar bieden we ook HVO lessen aan. Beide hebben een 
vrijwillig karakter. Dat betekent dat niet alle leerlingen deelnemen aan de 
lessen. Gebleken is dat we o.a. tegen een aantal praktische zaken 
aanliepen, maar ook het inhoudelijke deel van de lessen moest 
geëvalueerd worden.

Onlangs hebben we samen met de vakdocenten voor HVO en GVO een 
uitgebreide evaluatie gehad. Omdat we een kleine school zijn, gaan er 
leerlingen uit meerdere groepen samen naar bijv. de HVO les. In de 
praktijk blijkt dat de leeftijden te ver uit elkaar liggen om zo een les te 
geven die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. In overleg met 
de docent HVO is besloten dat we geen lessen meer aanbieden in de 
onderbouw. Daar zijn de leeftijdsverschillen te groot en ziet de docent 
geen mogelijkheden om voldoende differentiatie toe te passen.

Gelukkig komen er in de lessen bij Kwink (sociaal emotionele vorming en 
burgerschap) en onze wereldoriëntatiemethode Blink voldoende 
onderwerpen aan de orde die kinderen leren omgaan met het grotere 
geheel van de samenleving en de (natuurlijke) wereld om zich heen. Bij dit 
alles ontdekken kinderen spelenderwijs dat zij daarbij keuzes kunnen 
maken en leren zij verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes.

De lessen voor GVO blijven ongewijzigd van samenstelling, maar gaan we 
wel anders indelen in de week/jaarplanning.

Heeft u vragen hierover, dan kunt u terecht bij Janneke. 



Nieuws

Morgen krijgen de kinderen het geplande rapport mee. Dit is ingevuld op 
basis van de ervaringen en methodetoetsen vanaf de zomervakantie tot 
aan de kerst. Ook de landelijke Cito-toetsen zijn afgenomen in de groepen 
3 t/m 8.
Na de toetsen worden de resultaten besproken met de IB-er (intern 
begeleider). Alle resultaten worden geanalyseerd en vervolgens in het 
nieuwe groepsplan en werkplan gezet. Er is vanaf dan een nieuwe 
“beginsituatie”. De leerkrachten weten precies op welk niveau een 
leerling zit en kan vanaf daar aansluiten op zijn/ haar ontwikkeling.
Van maandag 28 februari t/m donderdag 24 maart is het mogelijk te 
overleggen met de leerkracht(en) van uw kind en het rapport.
Voor groep 8 geldt dat de verwijzing naar het voortgezet onderwijs 
besproken wordt met de leerkracht, leerling en ouder(s)/ verzorger(s).

In april doet groep 8 nog wel de eindtoets voor Cito.

Rapporten, landelijke toetsen en spreekavonden

Nieuwsbrief nr. 8 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 31 maart.



In maart zijn de volgende leerlingen jarig:

Datum Naam 

07 Tess

16 Zana

19 Yara

23 Mees T. 

30 Charlie  

31 Mees K. 



Deze leerling komt bij ons op 

school na de voorjaarsvakantie: 

Naam Groep 

Rob 1

Wij wensen Rob een fijne en leerzame tijd op Nieuwebrug!



Herhaalde oproep!! Nieuwe MR leden gezocht.

De MR wil graag een bijdrage leveren aan een veilige, inspirerende 

leeromgeving voor kinderen en leerkrachten, waarbij de kwaliteit van het 

onderwijs natuurlijk van groot belang is.

Ondanks meerdere oproepen, heeft het nog niet geleid tot een 

aanmelding om zitting te nemen in de MR. We vergaderen dit schooljaar 

nog twee keer en daarna is de verhouding binnen de MR niet meer in 

evenwicht als je kijkt naar de verdeling personeelsgeleding en 

oudergeleding

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 of één van de 

leden van de oudergeleding.

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht 

orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten, meedenken en 

adviseren over schoolbeleid. Op OBS Nieuwebrug neem je zitting inde 

MR voor een periode van drie jaar. We vergaderen ongeveer 4 à 5 keer 

per jaar. Onderwerpen waar de MR instemming- of adviesrecht heeft zijn 

o.a.: Formatie, vakantierooster, jaarplan, schoolplan, schoolgids, 

begroting, ouderbijdrage etc.

De volgende vergaderingen zijn op de woensdagen 6 april en 22 juni.



In de onderbouw zijn we met groeilab bezig met drie verschillende 

activiteiten. We maken een natuurkijkdoos, een uiltje van klei en een 

heerlijke Griekse salade.

Groeilab



In grotten in Frankrijk en Spanje zijn rotstekeningen gevonden van 

duizenden jaren oud. Wij hebben geprobeerd om op de manier van toen 

een tekening in klei te maken. We krasten eerst lijntjes in de gedroogde 

klei en trokken dat met houtskool over. We hebben zelf verf gemaakt van 

eigeel vermengd met blauwe en rode bessen, houtskool, zand en 

blaadjes.

Het is heel moeilijk om daarmee goede kleuren te maken, maar we zijn 

wel heel trots op het resultaat!

Rotsschilderingen 



Onze 18 vogelhuisjes zijn weer schoongemaakt voor het naderende 

voorjaar. Mooi resultaat! Er zaten maar liefst 16 vogelnesten in.

Vogelhuisjes



Fijne voorjaarsvakantie gewenst!

Wij wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie en hopen dan iedereen 

op maandag 28 februari weer op school te zien.




