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Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Inmiddels zitten de eerste 5 weken er al weer op van het nieuwe 

schooljaar.

De gouden weken, die in het teken van kennismaken en welkom 

voelen staan, lopen op hun einde.

In de afgelopen weken heeft u als ouder ook kennis kunnen 

maken met de “nieuwe” leerkracht(-en) van uw kind en kunnen 

vertellen wat belangrijk is om te weten over uw kind.

Tijdens de informatieavond hebben de leerkrachten op hun beurt 

u proberen in te lichten wat er dit jaar allemaal wordt 

aangeboden in de groep van uw kind.

Inmiddels zijn er alweer twee groepen met boswachten Nico op 

pad geweest.

Kortom; we zijn weer lekker op gang!

De komende weken staan in het teken van de Kinderboekenweek.

Het thema Gi-Ga-Groen is gekoppeld aan een bijpassend thema 

uit onze wereldoriëntatiemethode Blink.

Op vrijdag 14 oktober start de herfstvakantie; wij wensen u en uw 

gezin een fijne week!

Team OBS Nieuwebrug

OBS Nieuwebrug
een kleine school

met grote ideeën



Datum Activiteit

1 oktober 2022 Oud papier

4 oktober 2022 Dierendag

5 oktober 2022 Dag van de leerkracht
Start Kinderboekenweek

6 oktober 2022 Zakelijke ouderavond
OR en MR

10 oktober 2022 NIO groep 8

11 oktober 2022 OOZ Voorlichting VO 16:00-
17:30 uur Avontuur Dalfsen

14 oktober 2022 Afsluiting Kinderboekenweek

17 t/m 21 oktober 2022 Herfstvakantie

27 oktober 2022 Nieuwsbrief

In oktober zijn de volgende activiteiten:



Veiligheidsmonitor 
Voor de vakantie heeft u, als ouder(s), en de leerlingen de 
veiligheidsmonitor PO ingevuld. De uitslag van de enquête is bekend. 
Van de ouders kregen we het mooie cijfer 8,7. Daar zijn we natuurlijk erg 
blij mee. Het landelijk gemiddelde ligt op een 7,6. Uiteraard zijn er altijd 
verbeterpunten. Eén van de punten die onze aandacht heeft, is het 
verstrekken van informatie aan ouder(s). 
Van de leerlingen kregen we het cijfer 8,4. Ook hier zijn we erg blij mee. 
Het landelijk gemiddelde ligt op een 8,1. Een verbeterpunt bij de 
leerlingen is, duidelijk zijn met zichtbare regels en afspraken. 

Corona
Corona is nog niet weg - spelregels voor het nieuwe schooljaar

De maatregelen zijn grotendeels weg, het coronavirus is dat helaas nog 
niet… We attenderen jullie daarom graag op de volgende ‘spelregels’/ 
adviezen om nieuwe uitbraken op school te beperken.

Deze gelden voor medewerkers én leerlingen:
Bij klachten (koorts, verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of benauwdheid) 
doe je een zelftest.
Test je positief? Dan ga je 5 dagen in isolatie. Als je na 5 dagen nog 
klachten hebt, blijf je in isolatie tot je klachtenvrij bent, tot maximaal 10 
dagen. Iedereen met wie je 2 dagen vóór je klachten kreeg contact had, 
licht je in dat je corona hebt.

Test je negatief? Dan mag je naar school. Blijf wel voorzichtig uit de buurt 
van mensen met een zwakke gezondheid. Een negatieve test is namelijk 
geen 100% garantie dat je geen corona hebt. Heb je de volgende dag nog 
steeds klachten? Test dan opnieuw.

Inmiddels heeft school met instemming van de MR vier scenario’s 
beschreven met bijbehorende maatregelen. Dit n.a.v. het sectorplan Covid-
19 van het ministerie OCW. Iedere school moet voor 1 oktober een 
draaiboek klaar hebben liggen.



Vacature in de OR
Door het vertrek van één de leden van de OR is er een vacature ontstaan. 

Lijkt het u leuk om mee te helpen in de OR, dan kunt u zich aanmelden 

bij juf Sanne of meester Guido.

Ouders in de ouderraad houden zich meestal bezig met het organiseren 

van activiteiten voor de kinderen van school, en zij vergaderen ongeveer 

5 a 6 keer per jaar.

Oud papier
Op zaterdagochtend 1 oktober wordt het oud papier opgehaald in het 
gebied ten zuiden van de spoorlijn en in de buurtschappen rondom school.
De opbrengst gaat naar de ouderraad van de school! 

Al jarenlang hebben we met “onze leveranciers” de volgende afspraken:
· Vanaf ’s morgens 09.00 uur wordt uw papier opgehaald
· Het papier moet goed zichtbaar aan de weg staan
· Papier moet gebundeld en/of goed verpakt zijn (niet in plastic!)
· Grote partijen karton (bedrijfsafval) moeten we helaas weigeren

Mochten we op bovengenoemde dag uw papier hebben gemist:
· Tot 12.00 uur kunt u zelf het papier afleveren bij de 
papiercontainers op de parkeerplaats aan de Steile Oever

De ouders die het oud papier ophalen, kunnen nog wel wat hulp gebruiken. 
Bent u bereid af en toe op zaterdagmorgen mee te helpen? Daar zouden we 
erg blij mee zijn. Aanmelden kan via meester René of meester Guido
Volgende inzameling 2023: 7 januari 



Datum Naam 

1 Deborah 

1 Jens

14 Maud

16 Rosalie

18 Mats

27 Jan

30 Maartje 

In oktober zijn de volgende leerlingen jarig:



Deze leerlingen komen bij ons op school:

Wij wensen hen een fijne en leerzame tijd op 
Nieuwebrug!

Naam

Bennie 

Delano 



Herfstwandeling

Op donderdag 22 september zijn we met boswachter Nico weer het bos in 
geweest. Tijdens de wandeling kwamen we op plekken waar de reeën 
uitgerust hebben en bladeren van de struiken gegeten hebben. We hebben 
naar de verschillende kleuren van het bos gekeken. Ook hebben we een 
wespennest onder de grond gezien en een leeg wespennest bekeken dat vlak 
bij school had gehangen in het houthok. Na het eten en drinken hebben we 
op een zonnig plekje een spel gespeeld: ‘Welk dier beeld ik uit?’. Onderweg 
terug kwamen we langs een hele grote, dikke boom. Met alle kinderen is een 
kring gecreëerd om de boom heen. We hebben de wandeling afgesloten met 
een groot schilderij dat de kinderen samen hebben gemaakt van eikeltjes, 
dennenappels, takken en bladeren. Het was een superleuke ochtend.



Nieuws uit de groep
We zijn na de zomervakantie alweer ruim vier weken aan het werk. We 
moesten wel even wennen aan de nieuwe rekenmethode (Wereld in 
getallen), maar het gaat steeds beter. Deze week hebben we de eerste
toetsen van taal en rekenen. Het doel van de toetsen is om te zien wat de 
kinderen allemaal wel weten. Met het deel wat ze nog niet beheersen, 
gaan we de komende periode aan het werk.
Het eerste uitstapje met de boswachter hebben we vanochtend gehad. 
We hebben een mooie wandeling gemaakt bij de Sahara. Boswachter
Nico had ook deze keer weer heel veel te vertellen.

Nadat enkele moeders de ramen van de school 
schitterend versierd hebben, is het nu de beurt aan
de kinderen: ze hebben een spinnenweb met spin 
gemaakt. Die gaan we op de ramen van de klas
hangen. Kom gerust eens kijken hoe mooi het 
geworden is!



Bouwen 

De kinderen in groep 7/8 zijn bezig geweest om van dun papier een stevig 
gebouw te maken.
Het was een aantal uren werk, maar het resultaat mocht er zijn.
Dit groepje had goed samengewerkt en de torens uiteindelijk op elkaar 
gestapeld.
De toren kwam zelfs boven onze school uit.



Voorstellen

Hallo Allemaal,

Mijn naam is Peter Maatman en sinds het nieuwe schooljaar ben ik 

conciërge bij OBS Nieuwebrug op woensdag de hele dag en op 

donderdagmorgen en daarnaast tijdelijk donderdagmiddag op Het Palet.

De andere dagen werk ik ook met leerlingen maar dan in Raalte bij 

Carmel College Salland afdeling Praktijkonderwijs hier ben ik Instructeur 

en geef praktijkvakken groen en creatief werken met metaal.

Ik ben liefhebber van tuinieren hou van de natuur en werk graag met 

kinderen dus de match voor deze baan was er al gauw. Verder ben ik een 

sportliefhebber en speel zelf volleybal.

Ik ben getrouwd en samen hebben we twee van dochters 21 en 23 jaar 

Hopelijk bevalt de samenwerking zodat ik een mooie tijd kan 

doorbrengen met de leerlingen en collega's.

En als u meer wilt weten spreek mij rustig aan " ik bijt niet "

Groet Peter Maatman
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