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Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Nog 2 schoolweken te gaan. We kijken terug op wederom best 

een roerig jaar, waarin Corona ook weer een rol heeft gespeeld.

Nu gaan we samen richting de afronding van het schooljaar.

Alle toetsen zijn afgerond en deze week gaan de rapportfolio’s 

mee naar huis. Volgende week volgen nog de oudergesprekken.

We sluiten het schooljaar op 12 juli gezellig met elkaar af en

we nemen afscheid van onze toppers van groep 8. En dan volgt 

op vrijdag 15 juli voor iedereen de welverdiende vakantie. 

We zien iedereen graag weer terug op maandag 29 augustus!

In deze nieuwsbrief proberen we u al zoveel mogelijk informatie 

te geven over volgend schooljaar. Nog niet alles is rond, dus waar 

we u nog informatie schuldig moeten blijven, volgt deze z.s.m.

Met vriendelijk groet, 

Janneke Wind 

OBS Nieuwebrug,
een kleine school

met grote ideeën



In juli zijn de volgende activiteiten: 

Datum Activiteit

1 juli 2022 Rapport mee

4 juli 2022 BIO+
OB Kriebelbeestjes 
BB Topondernemers 

5, 7 en 8 juli 2022 Rapportgesprekken  

6 juli 2022 Studiedag 
Alle leerlingen vrij

12 juli 2022 Feestavond einde schooljaar 
Afscheid groep 8 

14 juli 2022 Groep 8 “De Baas”

15 juli 2022 Laatste schooldag
Alle leerlingen om 12:00 uur 
vrij 

16 juli 2022 Zomervakantie 
18 juli t/m 26 augustus 2022



Formatie
Volgend schooljaar ziet de verdeling van de groepen er als volgt uit;

Groepen Leerkracht(en) 

Onderbouw (gr 1 t/m 3) Juf Tanja en juf Ilone (donderdag)

4/5/6 Meester Guido  

7/8 Juf Sanne (maandag en dinsdag) 
en meester René (woensdag, 
donderdag en vrijdag)

Juf Fatma gaat op maandag, dinsdag en donderdag weer 
ondersteuning verlenen in de onderbouw bij de groepen 1 t/m 3.
Ook meester Tom zien we terug. Hij komt op dinsdag, donderdag en 
vrijdag ondersteunen in de bovenbouw, in groep 4/5/6 en 7/8.

We nemen afscheid van juf Iris. Zij gaat een studie doen in Nijmegen. 
We bedanken haar voor haar inzet voor onze kinderen op Nieuwebrug.

Meester Daniël (conciërge) is volledig ingezet op een school in Zwolle. 
Ook hem bedanken we voor zijn inzet in en rondom onze school. 
De vacature die hierdoor is ontstaan, is nog niet ingevuld. De 
gesprekken hiervoor zijn gaande.

Juf Deborah Ardesch komt ons team versterken op dinsdag. Ze gaat 
voornamelijk werken in de bovenbouwgroepen. Zij is BBL 
onderwijsassistent in opleiding. In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe 
schooljaar stelt zij zich aan u voor.

Jaarrooster
Het jaarrooster voor het nieuwe schooljaar is nog niet helemaal klaar. 
Deze ontvangt u z.s.m. De margedagen staan daar dan ook op 
vermeld.



Gym en zwemmen 
Volgend schooljaar gaan de bovenbouwgroepen (vanaf groep 5) weer 
gymmen op vrijdagmiddag in de Carrousel in Ommen.
Na de zomervakantie start ook weer het schoolzwemmen. Eén keer in 
de 14 dagen gaan de groepen 3, 4, 5 en 6, op dinsdagochtend naar het 
zwembad met de bus. Juf Ingrid Schanstra (vrijwillige begeleidster) en 
juf Fatma gaan dan mee als begeleider.

Voor degenen die 
juf Ingrid niet 
kennen, zij is een 
(ex) leerkracht die 
nu als 
vrijwilligster nog 
betrokken is bij 
OBS Nieuwebrug 
en hand– en 
spandiensten 
graag voor ons 
verricht. 

Zomerlezen  
Uit onderzoek is gebleken dat het leesniveau van kinderen flink achteruit 
kan gaan als ze gedurende de zomervakantie niet of nauwelijks lezen. Uit 
een poll onder leerkrachten blijkt dat 90% dit ook terugziet bij leerlingen, 
als ze na de vakantie weer naar school komen. Waar het hele vorige 
schooljaar zo hard aan is gewerkt, moet dan weer deels opnieuw 
opgebouwd worden. Met Blink Zomerlezen blijven leerlingen een zomer 
lang lezen. U ontvangt hierover nog informatie van de leerkracht. 

ParnasSys 
Het ouderportaal van ParnasSys is weer opengesteld. We willen u vragen 
om de adresgegevens die erin staan te controleren. Sommige 
telefoonnummers werken niet (meer), soms is er een e-
mailadres gewijzigd, of ontbreken er noodnummers. Kunt u niet meer 
inloggen, dan kunt u de inloggegevens opvragen bij Diana van Dam via 
d.vandam@ooz.nl.



Oudertevredenheidspeiling 
Op de valreep van dit schooljaar ontvangt u volgende week nog een 
oudertevredenheidspeiling. We hopen dat u deze nog voor de 
zomervakantie wilt invullen. In de volgende nieuwsbrief (na de 
zomervakantie) gaan we nader in op de uitkomst en de eventuele 
actiepunten die uit de enquête voortkomen.

Vragenlijst veiligheid leerlingen  
Ook de leerlingen (vanaf groep 5) vullen nog een vragenlijst veiligheid in
op school. De leerlingen worden o.a. bevraagd over hoe zij zich voelen 
in de groep en op school. Ook zijn er vragen over pestgedrag en de 
lessen op school. De kinderen vullen de lijst afzonderlijk van elkaar in op 
hun Chromebook. Een verslag hierover volgt ook in de volgende 
nieuwsbrief.

Algemeen  
De Cito toetsweken zijn weer voorbij. De leerkrachten zijn druk 
geweest met het maken van de laatste rapporten. Deze krijgen de 
kinderen vandaag mee naar huis. Volgende week vinden de 
oudergesprekken plaats.

HVO/GVO
M.i.v. komend schooljaar bieden we op Nieuwebrug ook weer GVO en 
HVO lessen aan in de bovenbouwgroepen vanaf groep 4.
De ouder(s)/verzorger(s) hebben een link ontvangen waarin ze kunnen 
aangeven wat hun kind(eren) volgend schooljaar kunnen bijwonen.

Bij lessen humanistisch vormingsonderwijs (HVO) onderzoeken leerlingen 
levensvragen op een interactieve, speelse en creatieve manier. Het geeft 
kinderen de gelegenheid om zo een eigen waardenbesef en een eigen 
kijk op het leven te ontwikkelen.

De lessen protestants vormingsonderwijs (GVO) verbinden thema’s uit 
het leven van leerlingen aan bijbel- en spiegelverhalen. Vakdocenten 
leren leerlingen zelf betekenis te geven aan deze verhalen. Ze nodigen 
leerlingen uit om zich te verwonderen en zorgzaam om te gaan met 
elkaar en de wereld.

Meer informatie vindt u op: http://www.gvoenhvo.nl

http://www.gvoenhvo.nl/


Datum Naam 

21 Ziva

In juli is de volgende leerling jarig:



Naam 

Nova 

Joost 

Deze leerlingen komen bij ons op school:

Wij wensen hen een fijne en leerzame tijd op Nieuwebrug!



De onderbouw geniet van de buitenlessen. Samen rekenen (spiegelen) 

en kriebelbeestjes onderzoeken. Er is zelfs een verblijf met een mooi 

naambord ontworpen voor de insecten en andere bodemdiertjes!

Buiten lessen...



We zijn met groep 5 t/m 8 naar het klimpark van Outdoor Ommen 

geweest. Je kunt daar op drie hoogtes klimmen: 3 meter, 6 meter en 9 

meter. Er is ook een zipline en een klimwand. Sommige hindernissen 

waren best lastig om overheen te komen, maar iedereen heeft wel één

of meer rondjes gedaan.

Outdoor Ommen



GroeiLab 
Bij het Groeilab heeft kok Karsten ons geholpen met het maken 
van flensjes met sinaasappelsaus. We moesten bijna alles zelf 
doen. Heel leuk, maar soms ook wel een beetje lastig. Op het eind 
van de middag moesten er nog een paar flensjes extra gebakken 
worden. En toen ging het even mis... Er kwam iets te veel walm bij 
de brandmelder en toen ging het brandalarm van school 
af! Gelukkig was er geen echte brand.



Techniekbeurs
Op 17 juni hebben wij een bezoek gebracht aan Innofuture, een 
techniekbeurs in Hardenberg.
Tijdens deze beurs maakten de kinderen op een speelse manier 
kennis met werkzaamheden en beroepen in de technische sector.

Zelf doen en beleven stond voorop. Zo stapten ze het ene moment in 
een virtuele wereld en leefden ze zich daarna weer uit op het 
timmerplein.
Er waren zelfs ook Robots aanwezig. En er stonden stands in de 
wereld van de wegenbouw, mobiliteit, installatietechniek en de 
metaalbranche. De ochtend vloog voorbij.



Outdoor Ommen

14 juni zijn de leerlingen weer met de boswachter op pad 
geweest. We hebben een leerzame ochtend gehad waarin we de 
'nieuwe' Sahara hebben bekeken.

De boswachter

Op 27 juni zijn 
wij, samen met 
groep 5/6, naar 
outdoor 
Ommen 
geweest. 
Hier hebben we 
het nieuwe 
klimparcours 
uitgeprobeerd.



Filmen
Het GroeiLab stond 28 juni in het teken van vloggen en filmen. In de 
ochtend hebben de kinderen les gekregen over MONO. Dit staat 
letterlijk voor één of alleen. In de campagne staat het voor met één 
ding bezig zijn: als je rijdt, houd je je aandacht op één ding en dat is 
het verkeer. MONO is ongestoord onderweg zijn, zonder afleiding van 
appjes of social media posts. Hier hebben de leerlingen een vlog voor 
gemaakt. In de middag hebben de kinderen een les gekregen van een 
docent die verbonden is aan het Eye Filmmuseum in Amsterdam. Ze 
hebben les gekregen over films van vroeger, soorten shots en het 
maken van een script. Uiteindelijk hebben ze gezamenlijk een film 
gemaakt.

Rijksmuseum
Op maandag 11 juli gaan wij met groep 7/8 naar het Rijksmuseum 
in Amsterdam. De bus zal vertrekken om 06:30 uur vanaf school. 
We verwachten om 15:00 uur weer terug te zijn op school. 
De kinderen moeten voor deze dag zelf eten/drinken meenemen.



Geldzaken 
Graag wil ik een tussentijdse verantwoording doen over de financiën. 
Mede omdat er vragen zijn over de bijdragen die voor de schoolreis en 
het eindfeest worden gevraagd. Ik vind het belangrijk om hier open over 
te zijn, aangezien we met zijn allen deze pot bij elkaar brengen. Als 
penningmeester betaal ik de rekeningen en is het mijn taak om het saldo 
positief te houden.

De inkomsten komen bijvoorbeeld via een bijdrage voor de schoolreis. 
De andere inkomsten krijgen we door sponsoring, de kerstlijstopbrengst 
en de opbrengst van oud papier.

Wat betreft het oud papier hebben we een paar slechte jaren gehad, 
waarbij de opbrengst minimaal was. De opbrengst lijkt nu weer goed te 
zijn. Hopelijk blijft dit zo, hier hebben we echter geen zekerheid over.

Onderstaand een opsomming waar het geld aan besteed wordt vanaf 
september 2021 tot en met juni 2022. De bedragen zijn afgerond om 
het overzichtelijk te houden.

Uitgave Bedrag 

Attenties € 30

Bankkosten € 125

Kerst € 950

Koningsdag € 75

Pasen € 265

Schoolreis € 2.450

Schoolvoetbal € 120

Sinterklaas € 550



Geldzaken 

Inkomsten Bedrag 

Ouderbijdrage € 1.125

Ouderbijdrage schoolreis € 935

Opbrengst kerstlijsten € 675

Oud papier € 4.500

Zoals je kunt zien bij de schoolreis, wordt er een bijdrage gevraagd, maar 
dit is lang niet genoeg om de schoolreis te bekostigen. Dit is ook zo bij het 
eindfeest, welke in dit overzicht nog niet is meegenomen.

Voor de komende tijd zullen er nog ongeveer tussen de € 2000 en € 2500 
euro aan rekeningen binnenkomen tot het punt waar weer de 
ouderbijdrage gevraagd gaat worden.

Het actuele saldo op 29 juni is € 5.157,78 euro. Als je hier de komende 
kosten af haalt, hou je een saldo over van + € 2.500 tot € 3.000. Dit 
is volgens mij voldoende.

Als je aanmerkingen en/of opmerkingen hebt, hoor ik dit graag. Dit is altijd 
te bespreken op de zakelijke ouderavond. Ik vind dit erg belangrijk, want 
het is het geld van de ouders dat besteed wordt.

Met vriendelijke groet,

Gerard Ganzeboer
Jullie penningmeester voor de ouderraad




