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Beste ouder(s)/ verzorger(s),

De vakantie zit er alweer op. We hopen dat iedereen een fijne 

vakantie heeft gehad. Afgelopen week heeft het team alles weer 

in gereedheid gebracht voor het nieuwe schooljaar. We zijn blij 

om volgende week iedereen weer te zien. Het nieuwe schooljaar 

begint op 29 augustus a.s.. We starten met 50 leerlingen.

De eerste schoolweken wordt er in de groepen veel aandacht 

besteedt aan de groepsvorming, zodat we daar het hele 

schooljaar profijt van hebben. Met elkaar verantwoordelijk zijn 

voor een fijne en veilige sfeer in de groep. Het team van 

Nieuwebrug heeft er veel zin om er samen met de kinderen en 

ouders een fantastisch schooljaar en een hele leerzame tijd van te 

maken.

We kijken uit naar komend schooljaar!

Met vriendelijke groet,

Team OBS Nieuwebrug

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 sept OF vrijdag 
23 september

Sportdag groep 7/8 



Startgesprekken  

Op donderdagavond 15 september is er voor alle groepen een 
informatieavond. Tijdens deze avond geven de leerkrachten informatie 
over het onderwijs dat uw kind gaat ontvangen en over de speerpunten 
van het komende jaar. 
Voor de groepen 1 t/m 3 is er een informatiemoment in school van 19.00 
uur tot 19.45 uur. Van 20.15 uur tot 21.00 uur is het informatiemoment 
voor de groepen 4 t/m 8. 

Informatieavond 

In de week van 19 september zijn de startgesprekken in school. U ontvangt 
hiervoor binnenkort een uitnodiging. De leerkrachten hebben (zo nodig) 
van de vorige leerkracht een overdracht gekregen. Het komende jaar gaat 
de (volgende) leerkracht aan het werk met uw zoon of dochter. Daarbij is 
het van belang dat u kennis heeft gemaakt met de leerkracht. Maar ook dat 
u heeft aangegeven hoe u vindt dat het met uw kind gaat, welke actuele 
ontwikkelingen u zelf ziet, maar ook welke aandachtspunten u de 
leerkracht wilt meegeven. Voor leerkrachten zijn dit ook waardevolle 
gesprekken. Wij hopen dan ook dat u zich voor deze gesprekken opgeeft. 

Jaarrooster
Het jaarrooster met daarop alle data voor komend schooljaar volgt per mail in 
de eerste schoolweek.  

GVO
De vacature voor een vakleerkracht GVO is tot op heden helaas nog niet 
gevuld, dus de GVO lessen gaan nog niet starten.

Muziek
Meester Henk komt dit schooljaar op dinsdagochtend bij ons op school.



Schoolzwemmen en
bewegingsonderwijs

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben bewegingsonderwijs op de 
vrijdagmiddag in de sporthal in Ommen. Zij moeten een gymtas mee te 
nemen.
De kinderen van groep 3, 4, 5 en 6 hebben om de veertien dagen op 
dinsdag zwemles in het binnenzwembad van Ommen.
De eerste zwemles is al direct a.s. dinsdag 30 augustus.

De onderbouw heeft regelmatig gym in de eigen speelzaal van school. 
De gymschoenen blijven op school. Wilt u ervoor zorgen dat alle 
kinderen weer goed passende gymschoenen hebben? Op school kijken 
we eerst even wat er nog past. 

Schoolapp

Scholing Kwink
Afgelopen donderdagmiddag zijn we met alle teamleden van de OOZ-
scholen van Ommen bij elkaar geweest voor een scholing. Kwink is de 
methode voor sociaal emotionele vorming. We vinden het een erg 
belangrijk onderwerp dus het is fijn dat we hier weer over zijn 
bijgepraat. 

Aan het eind van vorig schooljaar zijn we gestopt met het gebruik van de 
app SchoolsUnited (Schoolapp). Het bleek dat deze app niet voor alle 
ouders en leerkrachten prettig werkte. Binnenkort krijgt u meer 
informatie over het gebruik van Parro. Met deze app kunnen wij u 
makkelijker laten zien wat er op school gebeurt.



Parkeerbeleid
Hieronder vindt u de afspraken die wij hebben over het halen en brengen 
van uw kinderen. Zo kunnen de kinderen veilig gehaald of gebracht 
worden.
Op de draaiplek (bij de start van het Kabouterpad) mag niet worden 
geparkeerd.



Datum Naam 

30 Floris

In augustus is de volgende leerling jarig:

In september zijn de volgende leerlingen jarig:

Datum Naam 

5 Elayne

25 Mirthe 



Voorstellen
Hallo Allemaal,

Ik ben Deborah Ardesch-Wesseling en woon in Ommen met mijn man en 

onze 2 jongens van 8 en 9 jaar. Ik houd van eerlijkheid, dansen, 

wandelen en van kinderen.

Aankomend schooljaar zal ik op Nieuwebrug te zien zijn op dinsdag als 

onderwijsassistent.

Ik ben 33 jaar en heb hiervoor in de zorg gewerkt. Vorig jaar kreeg ik de 

kans om mij om te scholen naar onderwijsassistent door een BBL 

opleiding te gaan doen. Ik vind het belangrijk dat het kind gezien en 

gehoord wordt. Een onderwijsassistent helpt kinderen 1 op 1 in de klas 

of in kleine groepjes buiten de klas. Zo heb ik tijd en aandacht voor de 

kinderen. Ik hoop op deze mooie school het ondernemend leren te leren 

kennen en me eigen te kunnen maken. Ik ben iemand die graag spelend 

leert en ben van mening dat alles wat je binnen leert, ook buiten gedaan 

kan worden. Hoe mooi is dan om dat op deze plek te doen! Ik heb er erg 

veel zin in. Vorig schooljaar heb ik de onderbouw gedaan en ik zal dit jaar 

de middenbouw gaan doen. Ik kijk er naar uit om op deze school te gaan 

leren en werken en wie weet zien we elkaar dit jaar!




