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Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Vorige week hebben dan eindelijk de kippen en een haan hun intrek genomen in 

ons kippenhok. De haan kraait er al lustig op los. Op eventuele eieren moeten we 

nog even wachten. 

De gezellige decembermaand staat weer voor de deur. We genieten al enorm 

met elkaar van alle voorbereidingen voor het sinterklaasfeest. Op 2 december zal 

Sinterklaas weer op bezoek komen op onze school. Samen gaan we er een 

gezellige dag van maken. Ook de voorbereidingen voor het kerstfeest zijn in volle 

gang. Er staan heel wat leuke activiteiten op het programma. 

Kortom een decembermaand vol met leuke activiteiten, waarbij u ook voor een 

aantal onderdelen van harte welkom bent. 

We wensen u ook thuis een gezellige decembermaand.

Team OBS Nieuwebrug 

OBS Nieuwebrug
een kleine school

met grote ideeën



Datum Activiteit

Vrijdag 2 december 2022 Sinterklaasfeest

Donderdag 22 november 2022 Kerstfeest
Nieuwsbrief 

Maandag 26 december 2022 
t/m vrijdag 6 januari 2023

Kerstvakantie 

In december zijn de volgende activiteiten:



Kerstmarkt 2022
Woensdag 14 December 2022 zal er een kerstmarkt plaats vinden bij OBS 
Nieuwebrug net buiten Ommen. Vanaf 11:45. tot uiterlijk 13:00. De 
organisatoren zullen aanwezig zijn: Elin, Maartje, Alicia, Matthijs, Fedde, 
Imme, Henk-Jan, Wouter, Sara en meester Guido.
Er worden cakejes, onderzetters, snijplankjes, taart, houten speelgoed, 
voederhuisje en kunst verkocht. De opbrengst gaat naar het goede doel: 
Make a Wish, stichting down, WWF en KiKa. Iedereen is welkom. Hopelijk 
zien we u daar!

Sinterklaas
Volgende week vrijdag twee december vieren we Sinterklaas op school. 
We denken dat de Sint en Pieten rond half negen zullen arriveren. 
Iedereen is hierbij natuurlijk van harte welkom. Let er even op dat er 
deze ochtend geen auto's op de parkeerplekken mogen staan en/of in 
het bos. Daarna gaan we met alle kinderen de school in om er een 
gezellige ochtend van te maken. De kinderen moeten voor deze ochtend 
wel drinken (en de bovenbouw ook een lunch) mee.



Datum Naam 

2 Elin

10 Louise

In december zijn de volgende leerlingen jarig:



Samen spelen
Allemaal genieten van de sneeuw en het samen spelen binnen en buiten! 
Drukke, maar gezellige tijd. Spelen in de stoomboot en pepernoten bakken.



Onderzoek
We hebben onderzoek gedaan naar vacht en veren. We hebben 
ontdekt dat wol waterafstotend is omdat het een beetje vettig is. Ook 
veren kunnen goed tegen water. Maar als je veren met olie insmeert, 
gaat alles aan elkaar plakken. Een vogel kan dan ook niet meer goed 
vliegen. We hebben ook ontdekt dat wol heel goed isoleert: een glas 
warm water koelt langzamer af als je het in wol verpakt.

We hebben ook gewerkt aan een Sinterklaasknutsel: we maken het 
silhouet van huizen van zwart papier. Daar maken we ook ramen en 
deuren in. Omdat we er een geel vel papier achter plakken, lijkt het 
net of er lichtjes branden!



Ondernemend leren

In groep 7/8 is het thema tijdens ondernemend leren dit keer
'leven en dood' als gastspreker was een begrafenisondernemer
uitgenodigd om op kinderniveau iets te vertellen over zijn
beroep. Na en tijdens zijn presentatie mochten de kinderen
vragen stellen en dan deden zij volop.

De kinderen waren benieuwd of hij ook wel eens verdrietig was, 
wat zijn meest bijzondere uitvaart was en of je ook wel samen
met je vader en moeder later begraven kon worden.



Voorstelling Maral

De kinderen uit groep 7/8 
zijn 14 november naar de 
voorstelling Maral geweest. 
De voorstelling was actueel 
en indrukwekkend. Het ging 
over een meisje dat 
gevlucht was uit 
oorlogsgebied.



Project “van zaadje tot boom”.  
De afgelopen periode hebben de leerlingen een twintigtal bomen 
verzorgd, en lessen erover gehad. De bomen zijn woensdag 23 november 
in het bos rondom de school geplant. Ook hebben de leerlingen nog een 
les gekregen van een bomenconsulent. Tijdens deze les konden de 
leerlingen al hun vragen stellen over de bomen.
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