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Beste ouder(s)/ verzorger(s),

We hopen dat voor u allemaal de herfstvakantie een fijne week is geweest.

In de weken voor de herfstvakantie hebben we extra aandacht besteed aan het 

stimuleren van lezen door het thema Gi-Ga-Groen. Met een superleuke 

tentoonstelling hebben we Kinderboekenweek afgesloten.

Ook al is de Kinderboekenweek nu afgelopen, we blijven bezig met het stimuleren 

van lezen.

Lezen vergroot je kennis, je wereld, je fantasie.

Team OBS Nieuwebrug

OBS Nieuwebrug
een kleine school

met grote ideeën



Datum Activiteit

Woensdag 16 november 2022 Margedag –
alle leerlingen vrij  

Donderdag 24 november 2022 Nieuwsbrief 

Woensdag 30 november 2022 MR-vergadering 

In november zijn de volgende activiteiten:



Ondernemend leren in 
schooljaar 2022-2023 

Maandag na de herfstvakantie is de tweede pilot van Ondernemend 
Leren gestart in groep 7/8, met het thema 'Leven en dood'. De leerlingen 
waren meteen geboeid, toen zij aan de hand van de babyfoto's van het 
hele team mochten uitzoeken wie precies wie is. Zo'n startmoment 
noemen we bij Ondernemend Leren 'Kiemen' (prikkelen, introductie en 
eerste kennis opdoen over het thema). Naast deze eerste fase zijn er nog 
drie fases: 'Groeien', 'Werken' en 'Oogsten'. Tijdens Groeien bieden we 
verplichte en keuzelessen aan, soms met gastsprekers of ergens op 
locatie. Werken gaat vooral om onderzoekend en ontwerpend leren; 
a.d.h.v. een onderzoeksvraag gaan de leerlingen in kleine groepjes aan de 
slag om antwoorden te vinden en dit te verwerken. Tijdens Oogsten 
kijken we wat er is geleerd, soms in de vorm van een kennistoets, maar er 
is altijd een presenteermoment, waarbij de kinderen laten zien wat ze 
geleerd en gedaan hebben. Daarbij moeten ze ook het leerproces 
meenemen en hierop reflecteren. Belangrijk daarbij is uiteraard ook de 
feedback die ze ontvangen van de klasgenoten en de leerkrachten. We 
bekijken bij ieder thema of er ruimte is voor buiten leren, bewegend 
leren, echte publiek uitnodigen en voor een stukje ondernemerschap.

De andere groepen werken al met de thema's, maar natuurlijk gaan ook 
zij dit schooljaar beginnen met een pilot Ondernemend Leren; Groep 
4/5/6 start na de kerstvakantie. De onderbouw start na de 
voorjaarsvakantie. We houden de thema's aan van Blink Wereld 
(geïntegreerd). Dit schooljaar volgen we de thema's van Pakket B, 
volgend schooljaar is Pakket A aan de beurt. We streven ernaar dat we 
vanaf schooljaar 2023-2024 volledig werken volgens onze principes van 
Ondernemend Leren. Zoals u waarschijnlijk al weet vallen veel 
vakgebieden hieronder, echter de basisvakken lezen, schrijven, taal, en 
rekenen blijven we aanbieden volgens de huidige werkwijze.



Ondernemend leren in
schooljaar 2022-2023

Pakket A

Periode 1 – Wow, de wereld!
Start schooljaar tot de herfstvakantie

Periode 2 – Echt Nederland
Vanaf herfstvakantie tot kerst

Periode 3 – Een eigen plek
Vanaf januari tot voorjaarsvakantie

Periode 4 – Grote experimenten
Vanaf voorjaarsvakantie tot meivakantie

Periode 5 – Verre wereldreizen
Vanaf meivakantie tot zomervakantie

Pakket B

Periode 1 – Familieverhalen
Start schooljaar tot de herfstvakantie

Periode 2 – Leven en overleven
Vanaf herfstvakantie tot kerst

Periode 3 – Slimme communicatie
Vanaf januari tot voorjaarsvakantie

Periode 4 – Wereldse kwesties
Vanaf voorjaarsvakantie tot meivakantie

Periode 5 – Een groene wereld
Vanaf meivakantie tot zomervakantie



Peuterochtend  25 november 
Op vrijdagochtend 25 november van 09.00 uur tot 11.30 uur zetten wij 

de deuren open voor ouder(s)/ verzorger(s) met hun peuter(s). Heeft u 

in de omgeving iemand die nog op zoek is naar een fijne basisschool, 

maak hen er dan op attent dat op Nieuwebrug een leuke ochtend 

wordt georganiseerd waar men op ongedwongen wijze kan 

kennismaken met onze school. Men is welkom om binnen te lopen en 

de school in bedrijf te zien. Op school liggen vanaf maandag posters en 

flyers die u kunt ophangen of bij iemand langs kunt brengen. 

Veilig op de fiets  
Nu de klok weer is verzet en het 

weer aan het veranderen is, kan 

het op sommige momenten van 

de dag best donker zijn. Wanneer 

je dan op je fiets (in het donker) 

buiten bent, is het fijn dat je 

goed zichtbaar bent, of je licht 

het goed doet.

Is uw kind ook goed zichtbaar in het verkeer?

NIO   
Op 10 oktober had groep 8 de NIO toets. Heel groep 8 vond het wel 

een beetje spannend. 

Wat is de NIO toets?

NIO toets staat voor Nederlandse Intelligentietest voor 
Onderwijsniveau.  Deze eindtoets geeft een indicatie van het niveau 
voor de middelbare school.



Datum Naam 

1 Matthijs 

9 Fedde

17 Lorin

In november zijn de volgende leerlingen jarig:



Deze leerling komt bij ons op school:

Wij wensen haar een fijne en leerzame tijd op 
Nieuwebrug!

Naam

Sophie 



Gi-Ga-Groen

Het thema Gi-ga groen was een 
groot succes. De kinderen zijn 
met de natuur en het afval bezig 
geweest op verschillende 
manieren.
Ze hebben een kustwerk van 
afval gemaakt, geleerd over de 
soep van troep en een 
speurtocht in de natuur gedaan. 
Er is ook afval uit het bos 
opgeruimd en er is veel over 
gepraat en voorgelezen.

Het thema werd afgesloten met een dans en een tentoonstelling voor de ouders. 
Ze waren verrast door al het moois en de verhalen van de kinderen.



Kinderboekenweek 
We hebben op 3 oktober spinnenwebben gemaakt en spinnen. Wij 
hebben 13 spinnen gemaakt en 2 spinnenwebben. We waren de 
spinnen aan het maken toen we dachten dat Zana ons in wou halen, 
dus gingen wij nog 5 spinnen maken. Maar wij dachten dat Zana ons 
nog steeds in ging halen, maar toen riep meester: 'Nog één minuut!' en 
toen dachten we: 'Aaaaaaaaaa!' maar toen gingen we toch nog 5 
spinnen maken. Maar we moeste de spinnen ook nog op het raam 
plakken. We hadden het net gered met nog 1 seconde op de klok en 
toen gingen we snel opruimen.
Charlie en Yara

Ik heb een verhaal getekend over domme Dirk en een agressieve slang. 
Hij zat achter een slang aan om hem te pakken, maar het eindigde ermee 
dat de slangen achter hem aan gingen.
Samuël

Er is in de Kinderboekenweek een voorleeswedstrijd geweest op onze 
school. Vier kinderen uit onze klas gingen door naar de finale. Dat 
waren Rick, Zana, Sam en Imke. De jury gaf de punten en het was heel 
erg spannend. Uiteindelijk had Zana gewonnen bij groep 4/5/6 en 
Maartje bij groep 7/8.



Op pad met de boswachter 
We gingen fietsend naar de Sahara. Boswachter Nico stond daar en 
we gingen naar het oerbos. Dat is bos waar geen onderhoud meer 
wordt gedaan. We hebben slaapplekken van reeën gezien en we 
kwamen heel veel paddenstoelen tegen: oranje, paarse en een 
vliegenzwam en een sponspaddenstoel. En we kwamen poep tegen 
van een marter.

Lieuwe en Matthijs



Buitenrekenles 

De kinderen van groep 7/8 
hadden vandaag een 
buitenles rekenen. Zij 
moesten een verkeerstelling 
houden aan de grote weg 
tussen Ommen en 
Hellendoorn tussen 10.30 en 
12.00 uur. Er kwamen maar 
liefs gemiddeld 72 auto's 
langs in 10 minuten. Dat 
vonden de kinderen best wel 
veel.
De gegevens hebben ze 
verwerkt in een grafiek.



Humanistische 
Vorming op 
Nieuwebrug....

De weken tot de herfstvakantie stonden in het teken van kennismaken. 
Kennismaken met jezelf, de ander, de groep, het vak HVO, de juf en de 
werkwijze. Wie ben ik? Stel jezelf voor, wat hoort allemaal bij jou? Ook de 
ander daarin zien, je inleven in een ander, wie ben jij? Middels een 
namenspel en een spel 'Raad wie dit is?' Daarna kwam het onderwerp ' 
kiezen', wat als je een probleem hebt, een dilemma en je weet niet wat je 
moet doen? We keken het programma 'Wat zou jij doen?' van Human. 
Daarna hebben we erover nagepraat. Welke keuze maak je en waarom? Door 
je mening te geven en goed naar de ander te luisteren leren de kinderen 
verschillen te respecteren en de eigen keuze te beargumenteren. Ook zijn de 
kinderen creatief bezig geweest. Alle kinderen hebben een wapenschild 
gemaakt. Teken alles wat bij je hoort en maak er je persoonlijke schild van. Bij 
welke groepen hoor je allemaal? De mooiste creaties zijn hier getekend! De 
laatste les hebben we samen plezier beleefd. We hebben het 
weerwolvenspel gespeeld.
De komende weken gaan we met de thema's (zelf) liefde en troost bezig.

Juf Maroesja 

De HVO lessen tot nu toe…



Barkeweg 3  Ommen
0529 – 456 708
info@obsnieuwebrug.nl
www.obsnieuwebrug.nl


