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Beste ouder(s)/ verzorger(s),

OBS Nieuwebrug,
een kleine school

met grote ideeën

De meivakantie ligt weer achter 
ons. De hele school is op schoolreis
geweest naar Apeldoorn. Het was 
een hele gezellige dag vol leuke
activiteiten. Groep 8 bereidt zich
langzaam voor op het afscheid van 
onze school. Meester René maakt
samen met groep 8 een mooie
afscheidsfilm. Uiteraard spelen
hierin ook de nodige figuranten
mee. We zijn erg benieuwd naar
het eindresultaat. 

Achter de schermen richten we ons weer op het nieuwe schooljaar. 
Zodra we de formatie (leerkrachtbezetting) rond hebben brengen wij u 
op de hoogte. Zoals u weet, krijgt iedere school ook een behoorlijke
tijdelijke bijdrage van het ministerie (NPO gelden). Hoe we deze gelden
gaan inzetten, is nu nog niet duidelijk. Als ons plan klaar is, delen we dat
met de MR die haar goedkeuring hier voor moet geven. Vanaf volgende
week volgen eerst nog de laatste Cito-toetsen van dit schooljaar. Zodra
we starten met toetsen sluit het ouderportaal van Parnassys. Deze gaat
weer open als het rapport meegaat naar huis.



In juni zijn de volgende activiteiten: 

Datum Activiteit

6 juni 2022 Tweede Pinksterdag 
Alle leerlingen vrij

7 juni 2022 Start Cito-weken 

22 juni 2022 MR- Vergadering 



Gezellige afsluiting van dit jaar
Op dinsdagavond 12 juli sluiten we 
het schooljaar met ons allen
feestelijk af. Iedereen is dan ook van 
harte uitgenodigd om naar deze
gezellige avond te komen. De 
uitnodiging geldt voor het hele 
gezin. We kijken er vooral naar uit
om iedereen te treffen en op 
ongedwongen wijze met elkaar
gezellig te eten en te drinken en
vooral elkaar te ontmoeten. 

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe gezinnen bijgekomen op 
Nieuwebrug. Door Corona zijn er geen momenten geweest waarop we 
eens gezellig met elkaar konden samenzijn en elkaar beter leren 
kennen. Uiteraard staan we deze avond ook stil bij het afscheid van 
groep 8. De school wordt omgetoverd tot bioscoop waar we de 
eindfilm van groep 8 gaan bekijken. U heeft inmiddels een uitnodiging 
gehad. Mocht u na het lezen van dit bericht zich toch nog/alsnog 
willen aanmelden, dan bent u zeker nog van harte welkom. We kijken 
er naar uit om iedereen dan te treffen en zo het schooljaar samen af 
te sluiten.



Vakantierooster

Vakantie Datum

Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 
6 januari 2023

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023

Goede vrijdag 7 april 2023

Tweede Paasdag 10 april 2023

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart en vrijdag 18 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023

Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2023

Onderstaand het vakantierooster voor volgend schooljaar.
Zodra de margedagen en/of andere bijzondere dagen bekend zijn, wordt u 
hierover geïnformeerd.

Project ‘Van zaadje tot boom’
Van Natuur en Milieu Overijssel hebben we 25 boompjes ontvangen. In dit
project leren kinderen zorgdragen voor de groei en ontwikkeling van de aan
ons toevertrouwde bomen. Kleine boompjes in een pot worden in het 
project door de leerlingen opgekweekt tot grotere bomen. De kinderen
volgen de ontwikkeling van de boom met een bijbehorend lespakket en leren
zo zorgdragen voor bomen. De boompjes worden ter afsluiting door de 
kinderen geplant op de landelijke boomfeestdag. We hebben echter nog wel
een vraag: Tijdens de zomervakantie moet de zorg voor de boompjes
doorgaan. We willen aan u vragen wie er in de zomervakantie een boompje
mee naar huis wil nemen. Na de zomervakantie komen dan alle bomen weer
mee naar school en zorgen we samen met elkaar verder voor de bomen. Als 
u bereid voor een boompje (of zelfs meerdere) te zorgen wilt u dit dan laten 
weten aan de leerkracht van uw kind(eren)?



Ondernemend Leren
In groep 7/8 is na de meivakantie de pilot ‘Ondernemend Leren’ van start 
gegaan. We zijn nu bijna halverwege het project en er is al veel
ontwikkeld, geleerd en gepresenteerd.

Het hoofdthema waarover wordt
gewerkt is ‘De mens’. We hebben
ons de eerste twee weken gefocust
op het subthema ‘het menselijk
lichaam en gezondheid’. Er is o.a.
een huisarts op bezoek geweest
waar de leerlingen heel veel vragen
aan hebben gesteld.
Momenteel wordt ‘de geschiedenis
van de mens’ onderzocht en
bekeken. Hierbij gebruiken we de 10 
tijdvakken.

In week 24 en 25 volgt dan nog het subthema Samenleving, wonen, werken
en recreëren.

Iedere subthema begint met een interessante aftrap, dan een verplichte
les/workshop over het onderwerp. Vervolgens zijn er keuzeworkshops en
gaan groepjes leerlingen aan de slag met een passende onderzoeksvraag. 
Het subthema wordt afgesloten met een presentatiemoment, waarop ze 
feedback ontvangen. We vragen de leerlingen ook om te delen hoe het 
proces is verlopen (waar liep je tegen aan, hoe heb je het opgelost, ect).

Uiteraard bevragen we de leerlingen ook naar hun ervaringen en feedback 
bij deze nieuwe manier van leren. We merken dat het samenwerken, meer
keuze, workshops van gastdocenten en het onderzoeken als positief wordt
ervaren. Leerlingen geven aan er veel van te leren.



Cito toetsen
De aankomende twee weken worden de Cito toetsen weer 

afgenomen. De toetsen meten kennis, vaardigheden en competenties 

van de kinderen. De uitslagen van deze toetsen zullen met u worden 

besproken tijdens de tien-minuten gesprekken.

Groep 8 heeft de eindcito al gemaakt en afgrond, dus deze leerlingen 

volgen de aankomende weken hun reguliere werk.

Cito eindtoets
Eind mei hebben wij de uitslag van de Cito eindtoets gekregen. Wij zijn 
erg tevreden met het resultaat. Het landelijke gemiddelde was een 
score van 534.8. Wij hebben als school een gemiddelde score van 
540.0 gehaald.
De kinderen hebben daarmee het niveau gehaald waarvoor ze al waren 
ingeschreven in het voortgezet onderwijs. De ouders worden hierover 
persoonlijk ingelicht door de leerkrachten en volgende week krijgen de 
leerlingen het certificaat mee naar huis.



Datum Naam 

10 Rob

16 Yde

17 Sam

29 Ella

In juni zijn de volgende leerlingen jarig:



De kinderen van de onderbouw vermaken zich prima met de 

GroeiLab-activiteiten. Ze zijn lekker aan het schilderen, bakken en 

timmeren buiten, met hulp van een paar mannen.

In de klas...



De afgelopen maand hebben veel kinderen hun spreekbeurt gehouden. 

We hebben gehoord over honden, katten, koeien, Roblox en tanks. We 

hebben ook honden en katten op bezoek gehad. Ella had een leuke 

spreekbeurt over skaten en iedereen mocht ook zelf een stukje skaten.

Spreekbeurt

Vorige week zijn we op schoolreis geweest naar de Apenheul 
en Klimbos Veluwe. Dus eerst aapjes kijken en daarna proberen om net 
zo goed te klimmen. We hebben een geweldige dag gehad!

Schoolreis



Bij een knutselopdracht in de klas was de opdracht: maak een vogel 
met veertjes van lapjes stof. Iedereen ging ermee aan de slag. Een 
paar kinderen zijn wel bijzonder creatief geweest en hebben een 
gevederde hond, een koekoeksklok of een moeder met kind-setje 
gemaakt.

Knutselen

Schoolreis



Eindfilm
De kinderen van groep 7/8 zijn bezig met het maken van een film die 
vertoond zal worden op de feestelijk eindavond van dit schooljaar. De 
kinderen maken weer een spannend avontuur mee en de politie is 
ook al gesignaleerd. 
Het leuke is, dat de school ook in bedrijf te zien is, zodat het een film 
is voor alle kinderen en ouders van de hele school.

Spreekbeurten
De leerlingen in groep
7/8 zijn bezig met hun
spreekbeurten. Zo 
weten wij intussen al 
veel meer over 
bijvoorbeeld een axolotl, 
het kweken van 
aardappels en over 
Julius Caesar. Gisteren
hadden we er zelfs een
‘leerling’ bij, zoals u op 
de foto kan zien.



Tijdens de HVO lessen hebben we onze mascotte afgetekend. De vorige les 

hebben we samen een HVO mascotte bedacht, iedere leerling een 

onderdeel, bijv. de benen, het hoofd, accessoires, etc. Zo krijg je een uniek 

wezen die onze hvo mascotte is! De leerlingen hebben de mascotte 

allemaal getekend. Samenwerken, luisteren naar elkaar en jezelf creatief 

uiten komen naar voren in deze werkvorm. En het is ook nog eens leuk om 

te doen!

Humanistische 
Vorming 
Nieuwebrug….
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