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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, directeur
van de school: 0595-432148.

Kerstvakantie
Van maandag 27 december 2021 tot en met
vrijdag 7 januari 2022 hebben we kerstvakantie.
De school is dan gesloten.
We wensen iedereen alvast een fijne vakantie met
natuurlijk heerlijke kerstdagen en een prettige
jaarwisseling.
We verwachten alle leerlingen op maandag 10
januari 2021 vanaf 8.15 uur op school!
Kerstbomen
Voor de kerstsfeer hebben we in alle groepen de
kerstboom opgetuigd. Deze bomen worden op
vrijdag 24 december door meewerkers van Cosis
uit de lokalen gehaald.
De ouders/verzorgers krijgen de gelegenheid om
één of meerdere bomen mee te nemen.
Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u dit via
uw
zoon/dochter
aangeven
bij
de
groepsleerkracht.

Kinderpostzegels
Onze school heeft dit jaar weer meegedaan aan
de landelijke kinderpostzegelactie. De opbrengst
van de kinderen van groep 7 bedraagt 383,96.
Een mooi resultaat!
Jantje Beton
Bij de start van het schooljaar hebben de drie
basisscholen meegedaan aan de Actie Jantje
Beton. Als Kindcentrum Uithuizen verkochten we
voor € 6.486 aan lootjes. De kinderen hebben de
Tikkie jij bent 'm! actie goed ingezet en verkochten
in totaal 2.162 lootjes. 896 online lootjes en 1.266
via machtiging. Wat een mooi resultaat, scholen,
leerlingen en lotenkopers bedankt!
Alle opbrengsten gaan we gebruiken voor de
inrichting van het speelplein rondom de school.
Halen en brengen
De kinderen naar school brengen en halen zien
we bij voorkeur op de fiets of lopend. Gelukkig
zien we veel van onze leerlingen dat of allen of
samen met hun ouder(s) verzorger(s)doen.
Het komt voor dat uw zoon/dochter incidenteel
met de auto moet worden gehaald en gebracht.
Om het verkeer in goede banen te leiden rondom
de school hebben we de ‘Smok en Vot’ zone en
de grote parkeerplaats om uw auto kortdurend te
parkeren.
Het is niet de bedoeling om gebruik te maken van
de parkeerplaatsen op het terrein van De Tille.
Deze zijn bedoeld voor hun personeel. Zij hebben
echter onlangs aangegeven dat er met enige
regelmaat ruis ontstaat op de parkeerplaats
wanneer zij onze ouders/verzorgers aanspreken
over het onjuist gebruik van de parkeerplaatsen
van De Tille.
Daarom wijzen we u nogmaals vriendelijk op het
correct gebruik maken van de parkeerplaatsen
voor onze school (aan de kant van de ijsbaan) in
combinatie met de ‘Smok en Vot’ zone voor het
vlot halen en brengen.

Scholen open, scholen dicht
Uit de landelijke berichtgeving vernemen we de
laatste dagen signalen, dat de overheid van plan
is om de scholen een week voor de kerstvakantie
te sluiten. Op dit moment gaan we daar op
Brunwerd (nog) niet van uit. Mochten beslissingen
binnenkort toch anders uitpakken, dan zullen we u
over de gevolgen daarvan tijdig informeren.
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