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Aanmelding nieuwe leerlingen
We hopen dat ouders/verzorgers gebruik blijven maken
van de gelegenheid om gedurende het schooljaar een
persoonlijke afspraak te maken om hun kinderen te
komen aanmelden. Bovendien stellen we het op prijs
dat nieuwe ouders buiten onze school hierop
geattendeerd worden, kortom: zeg het voort dat
(nieuwe) ouders/verzorgers hun kinderen kunnen
inschrijven op OBS Brunwerd! Ouders/verzorgers die
hun kinderen willen aanmelden kunnen dat doen vanaf
het moment dat hun zoon/dochter 2 jaar is. Nieuwe
leerlingen kunnen eveneens het gehele schooljaar op
afspraak worden aangemeld bij Eddy Lukje, de
directeur van de school: 0595-432148.

De kinderboekenweek staat weer in het teken van
allerhande activiteiten waarover we u apart informeren.
We kunnen alvast verklappen dat de winnaars van het
voorlezen in de groepen kunnen gaan voorlezen om de
titel
‘de voorleesvoice van Brunwerd 2021’

Gym na de zomervakantie groep 3 t/m 8
In principe gymmen we in Sporthal De Mencke, maar bij
mooi weer wil juf Mignon graag met de kinderen
gymmen op het sportveld. Dit houdt in dat de kinderen
altijd BINNEN en BUITEN kleren/schoenen bij zich
moeten hebben. Op het veld zijn SCHOENEN verplicht!
Wat betreft de kleding :
Binnen; gympakje of korte sportbroek, T-shirt met korte
mouwen. De broek is een sportbroekje waar GEEN
zakken in zitten of een rits/knopen of lusjes voor een
riem. Dit in verband met de veiligheid. Vanaf groep 5
dragen we sportschoen.
Buiten; Lange broek mag. Schoenen verplicht, niet je
zaalschoenen.
Onze leerlingen hebben vanaf groep 3 tot en met groep
8 twee keer gymnastiek per week. We verwachten van
de leerlingen dat zij hun gymspullen meenemen om te
kunnen gymmen. Wanneer kinderen hun gymspullen
vergeten, dan volgen de kinderen de les in hun
ondergoed.
Kinderpostzegels
Onze school doet dit jaar weer mee aan de landelijke
kinderpostzegelactie. Van woensdag 29 september tot
en met woensdag 6 oktober zijn de leerlingen van
groep 7 druk doende met de kinderpostzegels en
kaartensets.
Kinderboekenweek
Van woensdag 6 oktober tot en met vrijdag 15 oktober
doen we mee aan de kinderboekenweek. Onder het
motto:

‘worden wat je wil…..’
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt,
of je goed bent in rekenen of juist in tekenen, of je vier
jaar bent of al tien, ieder kind kan worden waar hij van
droomt. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om
over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens
de Kinderboekenweek 2021 (en natuurlijk ook daarvoor
en daarna) kun je alles worden wat je wil en alvast
dromen over later! En voor sommige beroepen hoef je
niet eens te wachten tot je volwassen bent, kijk maar
naar
detectives
Spekkie
en
Sproet
en
brandweerolifantje Spuit Elf!
Tijdens de kinderboekenweek wordt er volop aandacht
besteed aan het lezen én voorlezen van boeken.

Het is inmiddels gebruikelijk dat tijdens de
kinderboekenweek alle groepsleerkrachten in het kader
van leespromotie een boek aanschaffen. In de groepen
wordt gewerkt met de speciale lespakketten. Alle
leerlingen ontvangen een boekenweekkrant.
Via parro ontvangen alle ouders/verzorgers een bericht
van de activiteiten die we op Brunwerd gaan
organiseren.
Nieuwe leerlingen in september
Begin oktober mogen we opnieuw een leerling welkom
heten in groep 1. Dat vinden we erg fijn. Veel plezier en
succes bij ons op school.

Stagiaires
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar bieden we
stagiaires van verschillende opleidingen (PABO, AOLB
en MBO) een stageplaats om kennis en ervaring op te
doen in het basisonderwijs. Op dit moment hebben we
een stagiaire in groep 3, groep 7. Met ingang van week
39 komt er een stagiaire bij voor de groepen 3,4 en 5.
Het gaat om een 2e jaars student van de opleiding
onderwijsassistent/Alfa Collega. Iedere week op
donderdag en vrijdag zal de stagiaire worden ingezet in
de drie eerder genoemde groepen tot en met het einde
van het schooljaar.
De wilde Zwanen
Zoals we in de Ommelander Courant hebben kunnen
lezen, is het kunstwerk De Wilde Zwanen van
Ploegkunstenaar Jan van der Zee verwijderd van de
‘oude Brunwerd’. Vervolgens wordt het gerestaureerd
en schoongemaakt. Tenslotte zal het kunstwerk aan
één van de gevels aan de noordkant van de nieuwe
school worden bevestigd, waarvan OBS Brunwerd nu
onderdeel van is. Zoals inmiddels bekend is geworden
zal het kunstwerk De Wilde Zwanen in de
herfstvakantie op de gevel van de nieuwe school
worden geplaatst. Dat is ter hoogte van het speellokaal
aan de noordzijde van het gebouw (zie foto onder)

➢

wat is Alinea en voor welke leerlingen is het
handig

➢

demonstratie van het programma Alinea

➢

thuis werken met Alinea

Inschrijven:
https://event.webinarjam.com/register/502/gmq8ms03
Herfstvakantie
Kindermaand
Al twintig is Oktober Kindermaand een begrip in
Groningen en Drenthe: een jubleum! Tijdens
Oktobermaand Kindermaand kunnen kinderen van 4 tot
en met 12 jaar de hele maand elke zaterdag en zondag
gratis een activiteit bezoeken bij de deelnemende
instellingen. Ook in 2021 organiseert Erfgoedpartners,
de steuninstelling voor erfgoedorganisaties in
Groningen, samen met Centrum Groninger Taal &
Cultuur dit evenement. Wij vinden het erg belangrijk dat
alle kinderen de wereld van kunst en erfgoed
ontdekken. Vooral omdat cultuur kan helpen om de
wereld en je eigen omgeving op een andere manier te
bekijken. Alle activiteiten worden gepubliceerd op
www.kindermaand.nl
Ga met je vader en moeder, opa en oma of oom en
tante op pad naar bijzondere musea, theaters, borgen,
molens en andere activiteiten.
Alle kinderen ontvangen via school een stickerkaart
voor deelname. Bij drie verzamelde stickers, valt er een
prijsje te verdienen.

Oud papier
De overige oud papier data zijn: 11-10 t/m 15-10 (week
41), 6-12 t/m 10-12-2021 (week 49); 14-01 t/m 18-01
(week 7), 11-04 t/m 15-04 (week 15), 30 05 t/m 3-06
(week 22), 11-07 t/m 15-07 2022 (week 28).

Alinea
Binnenkort wordt er weer een online ouderavond Alinea
georganiseerd.
Wanneer: woensdag 13 oktober 2021, 19.30 – 2015
uur
Voor wie: ouders/verzorgers die9gaan) werken met het
programma Alinea
Inhoud:

Van maandag 18 tot en met vrijdag 23 oktober (week
42) hebben we herfstvakantie. De leerlingen zijn dan
vrij. We wensen iedereen alvast een fijne
herfstvakantie!

