nieuwsbrief 9
Mei 2022

www.obsnieuwebrug.nl

OBS Nieuwebrug
een kleine school
met grote ideeën

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
De tijd gaat snel. De schoolmaand april zit er al weer bijna op. De
kinderen van groep 8 hebben de Cito-eindtoets achter de rug en
gaan zich voorbereiden op het afscheid van de basisschool. Met
de hele school doen we mee aan de Koningsspelen op 22 april. Er
zijn op 22 april allerlei leuke activiteiten in en om school.
Ook hebben we de laatste schooldag voor de meivakantie
“Pannenkoekendag”.
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn gestart. Dat
betekent dat we in overleg met ons bestuur, team en MR gaan
bepalen hoe de groeps- en leerkrachtverdeling voor het nieuwe
schooljaar eruit gaat zien. Hierover zullen we ons de komende tijd
buigen. Natuurlijk houden we u op de hoogte.
Voor eenieder breekt nu eerst de meivakantie aan. Allemaal een
hele fijne vakantie toegewenst!
Team OBS Nieuwebrug

In mei zijn de volgende activiteiten:
Datum30

Activiteit

9 mei 2022

Bio+
Onderbouw & bovenbouw:
lucht

11 mei 2022

Schoolvoetbal

12 mei 2022

Op pad met de boswachter
groep 7/8

19 mei 2022

Op pad met de boswachter
Groep 5/6

25 mei 2022

Schoolreis
Groep 1 t/m 8

26 mei 2022

Hemelvaart
Alle leerlingen vrij

27 mei 2022

Dag na Hemelvaart
Alle leerlingen vrij

30 mei 2022

Bio+
Onderbouw – bijen
Bovenbouw – uitsterven

Beeldcoach
Juf Junilla is de beeldcoach van onze school. Zij is al een hele tijd, door
Long COVID, afwezig. Gelukkig pakt Junilla haar werkzaamheden
voorzichtig weer op, maar is nog niet voldoende hersteld om haar taken
op Nieuwebrug weer op te pakken.
Gelukkig hebben we juf Regina (bovenschools beeldcoach) bereid
gevonden om na de meivakantie nog een ronde te doen in onze school.
Beeldcoaching: dé manier om je als leerkracht verder te ontwikkelen is
het werken met beeldopnames. Met een beeldcoach analyseer en bekijk
je opnames van jezelf die in de klas zijn opgenomen. Beeldcoaching is
een zeer krachtige vorm van coaching. In de beelden is namelijk heel
goed te zien wie je bent als leerkracht en hoe leerlingen op je reageren.
Bij beeldcoaching zijn je kwaliteiten het startpunt voor verdere
ontwikkeling.
Door beeldcoaching krijgt de school niet alleen betere en enthousiastere
leerkrachten. Leerkrachten ontwikkelen bovendien hun communicatieve
vaardigheden zoals feedback geven en ontvangen, reflectie en
oplossingsgerichte gespreksvoering.

GGD
In de bijlage treft u een brief van de GGD.

Datum

Naam

03

Jozua

07

Niva

08

Imke

09

Lucas

15

Rick

23

Bente

Koningsdag
De voorbereidingen voor koningsdag zijn in volle gang. De kinderen
helpen graag een handje mee met het maken van een crossbaan
voor de koningsspelen.
We oefenen ook een makkelijke versie van de koningsdans, maar
de kinderen vonden dat nog wel moeilijk. Zelfs dames van groep 8,
die meedansten vonden het pittig. We gaan ons best doen na een
ontbijtje op Koningsdag.

Bezoek muziekvereniging
Crescendo Ommen

We zijn op bezoek geweest bij harmonieorkest Crescendo in Ommen. Na
een uitleg over de instrumenten mochten we bijna alle instrumenten
uitproberen. Sommige kinderen kregen zelfs uit moeilijke instrumenten
als een dwarsfluit, hobo, saxofoon of trompet al mooie tonen!
Alle kinderen hebben een flyer meegekregen waarop staat dat ze zich
kunnen opgeven voor een aantal oefendagen.

Veteraan
Op 12 april kwam er een Veteraan in de klas om zijn verhaal te vertellen.
Hij heeft een indrukwekkende en leerzame presentatie gegeven over de
missies die hij heeft gedaan. Daarbij heeft hij verteld over het werk in het
leger in het algemeen, maar ook over de gebeurtenissen die hij zelf heeft
meegemaakt. Zo heeft hij met zijn soldaten in Afghanistan een brug in 9
dagen helemaal opnieuw opgebouwd (met de hand).

Puppy’s
Op 20 april hebben we
gekeken en geknuffeld met
de puppy’s van Sterre en
Jens. Wat zijn ze lief!

EHBO
Op 20 april hebben de kinderen een workshop EHBO gekregen van twee
mensen van het rode kruis. Ze hebben onder andere de stabiele zijligging
geoefend. Mocht er iemand in de buurt gewond zijn, weten ze nu ook
hoe ze een snelverbandje kunnen aanleggen.

Eindcito
Op 20 en 21 april hebben
de leerlingen van groep 8
de eindcito gemaakt. Wat
hebben ze hun best
gedaan!

Pilot
ondernemend leren
Na de meivakantie start in groep 7/8 de pilot ondernemend leren. We
gaan vijf weken lang op de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag
werken rondom het thema ‘’de mens’’. Elke week zal een ander aspect
centraal staan. Uiteindelijk werken de leerlingen toe naar een presentatie
in eigen gekozen vorm. Denk bijvoorbeeld aan een muurkrant of podcast.
Dinsdag 10 mei en dinsdag 31 mei volgt juf Sanne een cursus. Daarom
werkt juf Ilone op deze dagen in groep 7/8.
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