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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.
Kinderpostzegels

beloond met een cadeautje, dat werd verzorgd door de
activiteitenraad.
Nieuwe leerlingen in september
Binnenkort mogen we opnieuw leerlingen welkom heten
in groep 1. Dat vinden we erg fijn. Veel plezier en
succes bij ons op school.

Stagiaires

Onze school heeft dit jaar weer meegedaan aan de
landelijke kinderpostzegelactie. Binnenkort horen we
wat de opbrengst van de landelijke actie is geweest.
We houden u op de hoogte via de kinderen en/of een
parro bericht van de leerkracht.
Kinderboekenweek
Tijdens de kinderboekenweek met als thema

‘worden wat je wil…..’
is er weer volop gelezen door leerlingen en
leerkrachten op OBS Brunwerd. De lezers lazen in
verschillende groepen dagelijks aan elkaar voor. Voor
de negende keer is de voorleeswedstrijd georganiseerd
in de groepen 3 t/m 8. De genomineerde lezers Lianna
(grp.3), Daan (grp.4), Alex (grp.5), Steijn (grp. 6), Romy
(grp. 7) en Deanne (grp.8) hebben voorgelezen om de
titel:

‘de voorleesvoice van Brunwerd’
De voorlezers werden beoordeeld door een vakkundige
jury bestaande uit Juf Fenna, meester Franz en
meester Freek. Zij gaven enthousiast hun oordeel over
de
voorleeskwaliteiten
van
de
verschillende
deelnemers. Dat deed de jury op een positief kritische
manier.

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
stagiaires in groep 3 en groep 7. We wensen hen veel
succes en plezier bij ons op school.
De wilde Zwanen
De Wilde Zwanen (het tableau van Ploegkunstenaar
Jan van der Zee) zijn ons na komen vliegen. Het
kunstwerk is de afgelopen herfstvakantie op de gevel,
ter hoogte van het speellokaal aan de noordzijde van
de nieuwe school geplaatst. Daarmee is het terug bij
ons op school. Zowel het team van OBS Brunwerd als
de leden van de werkgroep zijn erg tevreden met het
resultaat. Het team is de leden erg dankbaar voor hun
inzet tot dusver. Echter, we zijn er nog niet. Er volgt
een officiële onthulling. Daarbij wordt een boekje
uitgegeven, o.a. bestemd voor de leerlingen,
leerkrachten en overige medewerkers van de drie
basisscholen. Verderop in het schooljaar willen we op
OBS Brunwerd met beide andere scholen een project
organiseren rondom het tableau en kunststroming De
Ploeg! We zullen de ouders/verzorgers t.z.t. daarover
berichten.

Tijdens de 9e editie werd

Romy uit groep 7
uitgeroepen tot
DE VOORLEESVOICE VAN BRUNWERD 2021!
De wisselbeker werd vorig jaar gewonnen door Kaylee
Heerema uit groep 8. Inmiddels is zij naar het
voortgezet onderwijs gegaan. Kaylee heeft de
wisselbeker persoonlijk teruggebracht en tegelijkertijd
voorgelezen
aan
de
kinderen.
Tijdens
de
voorleeswedstrijd kon zij niet aanwezig zijn en
zodoende heeft Kaylee haar broertje Tygo de eer
toebedeeld om de beker uit te reiken. Een passende
oplossing. Alle deelnemende leerlingen werden verder

Oud papier
De overige oud papier data zijn: 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).
Marge(mid)dag
Op vrijdag 12 november a.s. hebben we een margedag
gepland, zoals ook in de informatiefolder staat vermeld.
De kinderen zijn de gehele dag vrij!
Op dinsdag 23 november hebben we een margemiddag
gepland. De leerlingen zijn vrij om 12.00 uur. We
verwachten van de kinderen, dat zij thuis lunchen.

Vieringen
De tijd van de vieringen komt er aan: Sint Maarten,
Sinterklaas en de kerst maken hun opwachting. Vorig
schooljaar werd de voorbereiding en uitvoering van de
verschillende feesten verstoord door de corona situatie.
Ondertussen zijn de signalen overduidelijk. We moeten
opnieuw serieus rekening houden met de corona
omstandigheden. Toch willen we als activiteitenraad en
team van OBS Brunwerd ons zoveel mogelijk richten op
het door laten gaan van Sint Maarten, Sinterklaas en
kerst op school. Daarbij staan de aandacht voor en het
plezier van de kinderen op eerste plaats!

Ouderbijdrage
De komende weken zien we de bekende feesten en
vieringen voorbij komen. De activiteitenraad is
inmiddels enthousiast begonnen met de voorbereiding
van ondersteunende activiteiten voor Sint Maarten en
Sinterklaas. Voor deze vieringen vragen we een
jaarlijkse bijdrage. Van een aantal mensen hebben we
deze bijdrage nog niet ontvangen.
We vragen de ouders/verzorgers die de bijdrage nog
niet hebben overgemaakt, dit alsnog te doen op
onderstaand bankrekeningnummer:
IBAN NR. : NL 64 RABO 0342261754
(let op: dit is niet de schoolrekening!)

t.n.v. Ouderraad OBS Brunwerd te Uithuizen
onder vermelding van naam van uw kind(eren) en
de groep(en) waarin uw kind(eren) zit(ten).
Dit is een algemene oproep! Ouders/verzorgers die
de bijdrage hebben betaald hoeven niet meer te
reageren.

-

De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 20,00 per
kind.

Schoolfruit
In het schooljaar 2021-2022 kan Brunwerd opnieuw
deelnemen aan het EU-schoolfruit programma. Vanaf
week 46 bieden we groente en/of fruit aan. Op dinsdag
zal standaard de levering plaatsvinden. We ontvangen
deze keer de spullen van leverancier Olympic fruit
import B.V.
Daar beginnen we mee in de week vanaf 15 november
2021 t/m 18 april 202. De leerlingen ontvangen dan
per week drie gratis porties groente en/of fruit. Dat
betekent dat we op woensdag, donderdag en vrijdag
de porties zullen gaan aanbieden.
Net als fruit is groente een gezonde bron voor energie.
Het bevat veel vitamines en mineralen. Vaak precies de
vitamines en mineralen die niet in fruit zitten en
andersom. Groente en fruit vullen dus goed aan.
Voorafgaand aan de kleine pauze krijgen de kinderen
het fruit aangeboden. We houden u via de mail en/of
parro op de hoogte. Het aanbieden van groenten en
fruit betekent ook dat kinderen kunnen proeven van
nieuwe dingen, die ze bijvoorbeeld niet eerder hebben
gegeten.
We fruiten dus wat de pot schaft!
Je kan pas zeggen dat je iets wel/
niet lekker vindt als je het eerst hebt geproefd!

Als uw kind na de Kerstvakantie op school
komt, wordt het bedrag gehalveerd en is dan
€ 10,00 per kind.

-

Als uw kind na de Paasvakantie op school
komt bent u geen bijdrage meer

Mocht u nog vragen dan wel opmerkingen hebben
horen wij graag van u.
Namens de activiteitencommissie,
Natasja Willemsen (penningmeester)
Tel: 0595-851810/06-30330506

Groninger Museum
Grote interactieve kunsttentoonstelling
door kinderen voor iedereen
De Kinderbiënnale is een actieve tentoonstelling die je
uitdaagt om te reageren op de kunst. Je wandelt
letterlijk door een kunstwerk, je bouwt mee of je hebt
interactie met een digitale presentatie.
Tijdens deze eerste Nederlandse editie zijn er elf
kunstwerken te zien van nationale en regionale
kunstenaars, met Groningse kunstenaars in het
bijzonder. Er is werk van internationale kunstenaars
Andreas Schlegel & Hazel Lim-Schlegel, Donna Ong en
Eko Nugroho. De Nederlandse kunstenaars zijn Bert
Schoeren, Chantalla Pleiter, Harry Arling, Lambert
Kamps, Nou & Herkauw, Sandra de Groot, Studio
Maky, Werc Collective en Wies Noest.

Een biënnale, wat is dat?
Een biënnale is een tentoonstelling of kunstmanifestatie
die
elke
twee
jaar
gehouden
wordt.
Het Groninger Museum organiseert als eerste museum
in
Nederland
een Kinderbiënnale:
een
grote
tweejaarlijkse interactieve kunsttentoonstelling door
kinderen. Bijzonder is dat kinderen actief betrokken
worden bij alles wat bij een tentoonstelling in een
museum komt kijken.

Schoolplein, actie
In het kader van de ontwikkeling van een aantrekkelijk
speelplein kunnen vanaf vandaag de emballagebonnen
bij de AH in Uithuizen gedoneerd worden! De opbrengst
van de ingeleverde bonnen komt ten goede aan de
realisatie van een interactieve speelplaats voor de
leerlingen van CBS Koning Willem Alexander, KBS De
Schelp en OBS Brunwerd.

De Kinderbiënnale komt tot stand in samenwerking
met National Gallery in Singapore, basisscholen uit
Groningen en regionale partners en is te zien van 2 juni
tot en met 9 januari 2022 in het Groninger Museum.
Kinderambassadeurs
Met ondersteuning van de regionale partners K&C,
IVAK en JINC zijn er uit de hele provincie Groningen
kinderambassadeurs geselecteerd, die de komende tijd
gaan meehelpen in het museum. De kinderen mogen
meewerken aan het schrijven van informatiebordjes bij
de kunstwerken, meedenken met de marketing en
helpen bij het selecteren van merchandise voor de
museumwinkel. De kinderambassadeurs kijken mee bij
de technische opbouw van de tentoonstelling, bepalen
samen de inrichting en leren hoe je een rondleider kunt
worden.
En misschien wel het allermooiste: de kinderen gaan op
atelierbezoek bij de kunstenaars en werken (waar
mogelijk) mee aan de totstandkoming van de
kunstwerken!
Van elkaar leren
Door deze vernieuwende educatieve aanpak leren we
van elkaar: wij proberen veel ervaringen mee te geven
aan een jonge doelgroep, maar omgekeerd leren we
ook van de kinderen. Een belangrijk onderdeel van de
beleving en participatie van de kinderambassadeur is
de vastlegging hiervan op een interactief online
platform. Op de speciale website van
de Kinderbiënnale delen de kinderen hun
eigengemaakte content over de biënnale aan de rest
van de wereld.

Schoolplein, aanpassing
Binnenkort zal aan de achterzijde van OBS Brunwerd
de bestrating bij het toegangshek worden uitgebreid. De
ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 1 t/m
4 krijgen daarmee voldoende ruimte en gelegenheid
om hun zoon/dochter ’s ochtends af te zetten en ’s
middags op te wachten. We willen hiermee een einde
maken aan het wachten van de ouders/verzorgers op
het (gele) fietspad. Een vrij fietspad zorgt namelijk voor
een betere doorstroming van overige gebruikers van dit
pad, waaronder de kinderen van de andere scholen.

Jij draagt zelf bij aan de kunstwerken in de
tentoonstelling
Alle kunstwerken die te zien zijn dagen je uit tot
interactie, participatie en creatie. Door te doen,
ontdekken, maken en je te verwonderen wordt je op
een afwisselende manier geactiveerd. Dat kan
bijvoorbeeld door zelf mee te ‘bouwen’ aan een continu
veranderend werk of zelf bij te dragen aan een digitale
presentatie.
De Kinderbiënnale is dagelijks t/m 13 maart 2022 van
10.00 tot 17.00 uur te bewonderen in het Groninger
Museum:
Een aanrader, het bekijken waard!

Herfstgroet!

