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Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Dit is dan echt de allerlaatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 

Afgelopen maandagavond hebben een mooie afscheidsavond 

gehad van het schooljaar 2021-2022. Wat fijn dat we allemaal 

weer samen live op school konden zijn. De school was even 

omgetoverd tot bioscoop. Iedereen heeft zichtbaar genoten van 

de superleuke afscheidsfilm van groep 8. Wij vonden het een TOP 

avond, op een TOP locatie, met TOP publiek en een TOP 

organisatie. 

We wensen onze groep 8 leerlingen heel veel succes met hun 

verdere schoolloopbaan. We bedanken alle ouders die, op welke 

wijze dan ook, actief betrokken waren bij onze school. En tot slot 

wensen wij iedereen een hele fijne vakantie. Graag tot ziens op 

29 augustus!

Met vriendelijke groet, 

mede namens het team,

Janneke Wind 

OBS Nieuwebrug,
een kleine school

met grote ideeën



In augustus zijn de volgende activiteiten: 

Datum Activiteit

Maandag 29 augustus Eerste schooldag 

In september zijn de volgende activiteiten:

Datum Activiteit

Maandag 12 september Excursie 'Ruimte voor De 
Vecht' groep 5 t/m 8

Donderdag 15 september Informatieavond 

Maandag 19 september Deze week omgekeerde 
oudergesprekken

Donderdag 22/ vrijdag 23 
september

Sportdag groep 7/8 



Data 

Woensdag 16 november 2022

Vrijdag 10 maart 2023

Donderdagmiddag 6 april 2023

Woensdag 24 mei 2023

Woensdag 5 juli 2023

Margedagen schoojaar
2022-2023

Nieuwe conciërge
We zijn erg blij dat we een nieuwe conciërge hebben gevonden die 
ons team komt versterken. Zijn naam is Peter Maatman. Na de 
vakantie stelt hij zich in de nieuwsbrief aan u voor.

Schoolapp
Na veelvuldig evalueren en het bevragen van enkele ouders, zijn 
we tot de conclusie gekomen dat de SchoolApp zoals we die nu 
hebben niet meer bij ons past. We hebben daarom besloten na de 
zomervakantie verder te gaan met een nieuwe schoolapp. Na de 
vakantie krijgt u hier verder bericht over.



Datum Naam 

4 Romy

15 David

22 Lotje

30 Floris

In augustus zijn de volgende leerlingen jarig:



Naam Groep 

Fedde 6

Imme 7

Deze leerlingen komen bij 
ons op school:

Wij wensen hen een fijne en leerzame tijd op Nieuwebrug!



Beste ouders, verzorgers en collega’s,

Vele jaren heb ik de lessen godsdienstige vorming op Nieuwebrug en 
Dennenkamp mogen verzorgen. Het afgelopen jaar ook op Het Palet. Het 
was boeiend om elke week met de kinderen in gesprek te gaan over een 
verhaal of een thema. Mijn doel was om kinderen iets aan te reiken 
waardoor ze gestimuleerd worden na te denken over hun eigen kijk op het 
leven aan de hand van verhalen uit de Bijbel en andere godsdiensten, 
maar ook verhalen gekoppeld aan een thema, zoals de natuur. 
Betekenis geven, ervaren, verbinden en respect zijn woorden die daarbij 
een belangrijke rol spelen. 
Ik hoop, dat de kinderen iets daarvan in hun “rugzak” meenemen.

Na 42 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest van groep 1 t/m 8 
komt er voor mij een nieuwe periode, want ik ga met pensioen. Ik ben 
benieuwd wat er zoal op mijn pad komt en het zal vast wel lukken om de 
vrije tijd te “vullen”. Ons eerste kleinkind is geboren en dat is alvast een 
begin… 

Met mooie herinneringen ga ik de scholen verlaten. Bedankt voor alle 
lieve wensen, tekeningen en kadootjes! Een mooie zomervakantie 
gewenst en alle goeds voor de toekomst!

Jan Oosterink




