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 activiteit ja Omschrijving  Op- aanmerkingen 

01 Kinderboekenweek  x projectmatig -Alle groepen 

02 Sint Maarten X - leerlingen maken een 

lampion  

-  Alle groepen  

-  AR traktatie 14.00 uur 

03 Sinterklaas  x Jaarlijkse viering  - Alle groepen 

- Volgens draaiboek AR  

- Samenwerking drie scholen NSU  

04 Kerstviering x Jaarlijkse viering  - alle groepen 

- Volgens draaiboek AR 

05 Paasviering x Jaarlijkse viering - alle groepen 

- Volgens draaiboek AR 

06 Vader/moederdag X leerlingen maken 1 cadeautje  -Alle groepen 

07 1 daagse 

schoolreizen groep 1-

7 en 3 daagse 

schoolreis groep 8 

x Drie dagen groep 8 schoolkamp 

in combinatie met schoolreis 

groep 1-7 op de derde dag 

- De ‘Brunwerd samen erop uit dagen’ 

- Alle groepen 

- Schoolreizen schooljaar 2022-2023 in de maand mei; in juni rekening 

houden met toetsen en overige activiteiten in Uithuizen. 

08 (Afscheid)activiteiten 

groep 8 ( bijv. 

musical, film etc.) 

x Jaarlijks ter beoordeling 

leerkracht(en) groep 8 en in 

overleg met leerlingen groep 8 

- maandag van de laatste schoolweek ( + uitwijkdatum) 

- Afscheid woensdag laatste schoolweek 

- Afscheidsboek groep 8 leerlingen 

- Afscheidsmiddag/avond (eten en drinken) met leerlingen, 

leerkrachten en ouders; let op: groep 8 nodigt alle leerkrachten uit! 

09 Schoolfotograaf  Per schooljaar schoolfotograaf 

periode ‘ we horen bij elkaar 

weken’ 

- Alle groepen 

- Coördinatie AR + contactpersoon 1 ouder AR 

 

10 Presentatiemiddagen 

HHH lessen  

X Elke woensdag voor een vakantie 

is er een presentatiemiddag van 

de HHH lessen. 

- Alle kinderen kunnen samen of alleen een presentatie geven. De 

presentatie bestaat uit film, beeldend, zang, dans, toneel, 

voordracht etc. 

10 Zomerfeest x Disco met verkleedthema, muziek 

en dansen samen met ouders. 

- Alle groepen 

- In overleg met de AR wordt een thema en datum vastgesteld 

- i.c.m. presentatiemiddag 

11 Vreedzame school/ 

missie ‘samen’ 

x Uitdragen missie samen spelen, 

delen, werken, leven= samen 

leren 

- Alle groepen 

- Samen dag aanvang schooljaar 

- Samen dag schoolreis 

- Samen dag laatste schoolweek 



 


