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De afgelopen maand waren er weer veel activiteiten.

Zo ging groep 7/8 zwerfafval opruimen en bij een bouwbedrijf 

gereedschapskisten timmeren. Groep 5/6 heeft de schooltuin weer startklaar 

gemaakt voor het zaaien en planten van gewassen. Ook de onderbouw heeft niet 

stilgezeten. Het spannendste was wel dat meester Daniël een echte slang mee 

naar school heeft genomen om de kinderen te laten voelen en van dichtbij kijken. 

Dit paste bij een thema uit Biologie Plus.

Alle groepen zijn weer op pad geweest met de boswachter. U heeft de foto's vast 

gezien in de SchoolApp.

We hebben goederen ingezameld voor Oekraïne. Wat fijn om te merken dat we 

zoveel goederen aan meester Tom konden meegeven. Deze week gaat alles op 

transport. Vrijdag rijden de vrachtwagens langs school en zwaaien wij ze uit. We 

blijven volgen hoe dat gaat via meester Tom. 

OBS Nieuwebrug
een kleine school

met grote ideeën



Datum Activiteit 

4 april 2022 Bio+
OB Bloem 
BB Mammoeten 

5 april 2022 Buitenlesdag 

6 april 2022 Leerlingen onderbouw vrij 

8 april 2022 Grote Peuterdag 

13 april 2022 Schoolfotograaf 

14 april 2022 Paasbrunch 
Verkeersexamen

15 april 2022 Goede Vrijdag 
Alle leerlingen vrij 

18 april 2022 Tweede Paasdag 
Alle leerlingen vrij 

19 april 2022 Laatste keer zwemles 
gr. 3 t/m 5

20 t/m 22 april 2022 Eindcito 

22 april 2022 Koningsspelen 
Pannenkoekendag

25 april t/m 6 mei 2022 Meivakantie 

In april 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.

Nieuws



Zoals u wellicht weet is OBS Nieuwebrug is een kleine school met grote 
ideeën, waar ruimte is voor groei en aandacht, individueel en samen, 
buiten en binnen de school. We zijn als school volop in 
beweging. Binnenkort starten we met een pilot rondom het concept 
Ondernemend Leren. Hierbij willen we de ondernemerszin bij leerlingen 
laten groeien. Ondernemerszin heeft te maken met zelfsturing en 
creativiteit. Het concept sluit aan op de maatschappij van vandaag en 
morgen. Het leren nadenken over eigen handelen, een respectvolle 
houding en een bijdrage aan de zorg voor de omgeving zijn waardevolle 
eigenschappen in de ontwikkeling tot verantwoordelijke burgers. De pilot 
begint in mei in groep 7/8 en zal circa 5 weken duren. In de praktijk 
betekent dit dat deze leerlingen op de middagen, veelal in groepjes, 
werken aan eigen gekozen (en soms bedachte) projecten. We gaan 
daarbij werken vanuit doelen en leerlingen kunnen aan de hand van 
bijvoorbeeld een presentatie van een muurkrant of een interviewvideo 
aantonen dat het doel behaald is. De basisvakken, zoals taal, rekenen, 
lezen en spelling blijven ongewijzigd plaatsvinden op de ochtenden.

Waarom Ondernemend Leren
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen ontdekken en 
onderzoeken. Deze drijfveren wilden we benutten. Ze leren vooral van 
betekenisvolle activiteiten, een combinatie van spel en kennis en 
vaardigheden opdoen. Daar past ondernemend leren precies bij. 
Samenwerking, creativiteit, ICT-geletterdheid, kritisch denken en 
probleemoplossend vermogen worden steeds belangrijker. Het Biologie+ 
Concept, Blink Wereld, GroeiLab, Kabouterpad, creatieve vakken, de 
moestuin en 'Eigen Doel' bestaan al op onze school. Deze willen we gaan 
samenbrengen onder de noemer 'Ondernemend Leren'.

Ondernemend leren

Nieuws



Proces
Ons bestuur OOZ steunt deze innovatie en we worden begeleid door Juf 
Ilone, die een opleiding doet op het gebied van Onderwijsinnovatie. We 
werken in het proces gestructureerd en gefaseerd, zodat we weten wat 
we doen én steeds snel kunnen leren van hetgeen we zien in de 
praktijk. Vanuit een plan van aanpak organiseren we dit schooljaar deze 
pilot in groep 7/8. Door reflectie, observaties en steeds aanpassingen 
doen, werken we toe naar een goed werkend model. We betrekken de 
leerlingen ook bij het proces en ook de ouders worden niet vergeten om 
t.z.t. mee te denken en ervaringen met ons te delen. Na de pilot bepalen 
we wat de volgende stappen zijn. We gunnen alle kinderen brede, rijke 
leerervaringen.

NieuwsNieuws
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op 21 april 2022.



In april zijn de volgende leerlingen jarig:

Datum Naam 

08 Silke

12 Alicia

21 Vinz

22 Marijn

24 Henk-Jan 

24 Wouter

24 Enzo



In de onderbouw zijn we begonnen met het thema de lente. We hebben 

ook een proef met witte tulpen gedaan. Ze dronken gekleurd water en 

verkleurden mooi. We hadden leuke visite afgelopen week; een grote 

hond en een slang. De meeste kinderen durfden de slang ook aan te 

raken!

Lente



Aan het begin van de maand hebben we een workshop portretfotografie 

gehad. We mochten zelf een achtergrond kiezen en ook zelf weten of we 

gingen staan of zitten. We hebben eerst veel foto's van elkaar gemaakt 

en daarna de mooiste foto uitgekozen. Die foto's hangen in de gang naar 

ons lokaal.

We zijn met boswachter Jos op de Sahara geweest. We hebben nesten 

gemaakt van mos en takjes. Daarna hebben we gezocht naar kleine 

beestjes. We hebben duizendpoten, lieveheersbeestjes, kevertjes, 

spinnen en wormen gevonden.

Groep 5/6 heeft ook alle moestuinbakken bij school weer netjes 

gemaakt. Alle kinderen hebben ontzettend hard gewerkt! We kunnen nu 

weer gaan zaaien en planten. Maar eerst gaan we nog bepalen wat we 

willen verbouwen!

Deze maand  



In het kader van de week van de techniek zijn de leerlingen op 22 maart 

op bezoek geweest bij bouwbedrijf Vonder in Ommen. Zij hebben daar 

een presentatie gekregen over het bouwen van huizen. Het is een 

kleinschalig bedrijf, het leuke hieraan is dat ze vooral huizen in de 

omgeving bouwen en restaureren. Hierdoor was er veel herkenning bij 

het zien van huizen die gebouwd zijn door dit bedrijf. Na de presentatie 

zijn de leerlingen, onder begeleiding van leerling timmermannen, aan de 

slag gegaan met het maken van een eigen gereedschapskist. Ze kregen 

een eigen bouwtekening en mochten zelf meten en boren. Een aantal 

kinderen wilden de bakken op school graag verven. Hier zijn we nu druk 

mee bezig. Uiteindelijk worden het mooie plantenbakken of 

gereedschapskisten. 

Bouwbedrijf Vonder

De kinderen van groep 7/8 hebben het gehad over de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Hierbij de uitslag van onze groep.

Gemeenteraadsverkiezing 



Mijn naam is Jan Oosterink en ik geef met veel plezier godsdienstlessen op 

de Nieuwebrug aan kleuters en groep 4 - 8.  

Elke les wordt een kaars aangestoken voor iets of iemand. Na de 

voorjaarsvakantie is dat vaak voor de kinderen in de Oekraïne en de vrede.

Verhalen leven! Dat is een mooie slogan maar wat doen we daarmee? Vaak 

gebruiken we aan de hand van een verhaal allerlei werkvormen, die tot 

doel hebben om leerlingen hun eigen kijk op het leven en identiteit te 

ontwikkelen. Hier valt nog veel meer over te zeggen, maar ik houd het 

graag kort, omdat het meer mijn bedoeling is u iets te vertellen over de 

praktijk. 

Ik heb bijvoorbeeld een aantal lessen gegeven over het thema: ‘Wie ben 

ik?’. Een voorbeeld van een verhaal gaat over een jongen die zijn naam 

moest verdienen. Bij de Indianen was het de gewoonte om een naam te 

krijgen door een prestatie te leveren. De jongen verdiende de naam 

Bizonbroeder. Hij werd namelijk de vriend van de bizon. Hierover hebben 

we met de kinderen gepraat en ze hebben een naam voor zichzelf bedacht, 

die bij hen paste, zoals paardenvriend of voetbalster. Ook hebben ze de 

betekenis van hun eigen naam opgezocht. Dat vonden ze erg leuk.

Voor elke vakantie doen we een quiz over de lessen, die ze gehad hebben. 

Komende weken gaat het over nieuw leven en een nieuw begin. Daarna 

voor de meivakantie over Anne Frank en vrede maken. Hoe doe je dat? 

De kleuters hebben een verhaal gehoord over de bouw van een hele hoge 

toren. De mensen vonden zichzelf namelijk heel belangrijk. 

We zijn nu bezig over de natuur en wat er groeit en bloeit. Ze hebben in 

een bakje bloemzaadjes gezaaid en nu is het afwachten wat er boven de 

grond gaat groeien….. 

Vriendelijke groet, Jan Oosterink

Docent GVO

Godsdienst

Nieuwebrug….



HVO  
Nieuwebrug….

Mijn naam is Maroesja, ik woon in Hardenberg met mijn dochters van 
15 en 17 en onze twee katers en hondje. Het prachtige vak Hvo mag ik 
al sinds 2013 geven op verschillende scholen in de omgeving. De start 
van de lessen op Nieuwebrug verliepen niet zoals gehoopt. Vanwege 
de lockdown, Covid en de griep heb ik niet alle lessen kunnen geven 
die gepland stonden.
Nu de lente is aangebroken, en alles weer mag, ziet de wereld er een 
stuk zonniger uit. Ook de lessen zijn weer volop aan de gang. In de 
Hvo Lessen werk ik met thema’s; Ik, wie ben ik? Humanisme, wat is 
belangrijk in het leven? Levenskunst, hoe kan ik goed leven? 
Samenleven, hoe leven we goed samen? Levensbeschouwing, waar 
geloof ik in en anderen? Natuur, wat is de natuur? Hvo is 
ervaringsleren over ik,de ander en de wereld. 

Meer info over Hvo en Humanisme vind je op www.hvo.nl of 
www.humanistischverbond.nl

De afgelopen lessen in vogelvlucht:
In de onderbouw zijn we begonnen met een ik-paspoort en 
naamkaartjes maken. We hebben het over de baas zijn gehad, wie is 
meer de baas; mama, juf of de koning? Maakt het verschil met de plek 
waar je bent wie de baas is? De kinderen hebben zichzelf als baas 
getekend en de prachtige kunstwerkjes aan elkaar laten zien.
Het onderwerp pesten is aan bod geweest. De kinderen hebben een 
rollenspel gespeeld over hoe je om kan gaan met een pester door een 
kleur petje op te zetten(rood is ruzie maken, groen is zeggen dat je het 
niet leuk vind en blauw is verdrietig kijken). Hoe voelt het om een heel 
andere rol te spelen dan dat je normaal zou reageren?
We zijn bezig met een kunstwerk van onze handen en hebben we 
nagedacht over; Waar ben je goed in? Waar ben je trots op? En wat 
wil je graag nog leren?
We hebben een introductie over kinderrechten gedaan naar 
aanleiding van de oorlog in Oekraïne. De kinderen die dat wilden 
mochten een vredesduif van hun handen kunstwerk maken.

Humanistische 
Vorming  
Nieuwebrug….

http://www.hvo.nlof/
http://www.humanistischverbond.nl/


Humanistische 
Vorming  
Nieuwebrug….

Afgelopen les hebben we een spel buiten gedaan vanwege het prachtige 
weer. De kinderen mochten in tweetallen fotograaf en camera spelen. Om 
beurten hebben ze de mooiste natuurfoto's gemaakt door de camera (het 
ene kind) de ogen open en weer dicht te laten doen op het sein van de 
fotograaf (het andere kind). Binnen aan de tekentafel hebben de kinderen 
de foto’s ontwikkeld.
In de bovenbouw hebben we een ik-paspoort en ik-alfabet gemaakt. Ik 

heb de kinderen een powerpoint laten zien over wat Humanisme is. Ook 
hebben we gekeken naar de uitgangspunten van de hvo lessen vrijheid, 
verbondenheid, redelijkheid, gelijkheid en natuurlijkheid. Hier hebben we 
een spel mee gedaan. Ook in de bovenbouw hebben we het thema pesten 
behandeld. De kinderen hebben een pest quiz gedaan en we hebben een 
korte docu bekeken van HUMAN ‘Wat zou jij doen?’ Over een jongen die 
gepest wordt op school en met een dilemma zit, wel of niet vertellen aan 
de juf? Hier heeft de klas heel respectvol met elkaar over nagepraat.

Kortom, hele mooie en fijne lessen met hele gemotiveerde kinderen!
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