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Nieuwsbrief
In het schooljaar 2022 -2023 doen we op de laatste donderdag van de maand
een Brunwerd Bulletin de deur uit via parro.
Tevredenheidsonderzoek
Na de herfstvakantie (week 43) vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats op
alle basisscholen van Schoolbestuur Lauwers en Eems. Het onderzoek kent drie
onderdelen: voor de medewerkers, voor de leerlingen (groep 6-7-8) en voor de
ouders/verzorgers. U ontvangt binnenkort een uitnodiging en een begeleidende
brief met informatie.
Schoolfruit
Het komend schooljaar doen we niet mee met het EU – schoolfruit programma.
Na een aantal jaren te hebben deelgenomen, waren we het afgelopen schooljaar
niet tevreden over de variatie in het aangeboden fruit. De kwaliteit liet eveneens
te wensen over. We slaan een jaartje over en melden ons in 2023 opnieuw aan.
Schoolfotograaf
In overleg met de activiteitenraad hebben we de schoolfotograaf gepland op
dinsdag 25 oktober 2022.
Opening schoolgebouw
De officiële opening van het schoolgebouw vindt plaats op vrijdag 14 oktober
2022. Op deze dag openen we ook de gezamenlijke bibliotheek/mediatheek. We
organiseren ’s morgens een programma van 8.30 tot en met 12.00 uur. De
kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij! Voor de opening hebben alle kinderen een
uitnodiging ontvangen en twee flyers om uit te delen. Mocht u meer flyers willen
uitdelen, dan kunt u contact opnemen met school.

Oktober Kindermaand
Al meer dan twintig jaar is Oktober Kindermaand een begrip n Groningen en Drenthe! Kinderen van 4 tot en met
12 jaar kunnen de hele maand elke zaterdag en zondag gratis een activiteit bezoeken bij de deelnemende
instellingen. Erfgoedpartners organiseert samen met het Centrum Groninger Taal & Cultuur in 2022 opnieuw dit
evenement. Het is belangrijk dat alle kinderen de wereld van kunst en erfgoed ontdekken, omdat cultuur kan
helpen om de wereld en je eigen omgeving te ontdekken en op een andere manier te bekijken. Alle activiteiten
zijn te vinden op www.kindermaand.nl
Kinderboekenweek
Van woensdag 5 oktober tot en met donderdag 13 oktober doen we mee aan de kinderboekenweek. In bomen
klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een hut bouwen of
picknicken in het park of vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. Buiten is er van alles te
ontdekken en te doen.
Er zijn veel boeken, die kinderen helpen een echte natuurheld te worden. Ga op avontuur om al het moois van de
natuur te zien! Leer over bijzondere dierenweetjes in informatieve boeken, dompel je onder in spannende verhalen
over woeste buitenavonturen of verwonder je over prachtige natuurillustraties in prentenboeken. Ga vooral naar
buiten, de kinderboekenweek 2022 is deze keer gi-ga-groen!
De kinderboekenweek staat weer in het teken van diverse activiteiten bij ons op school, waarover we u apart
informeren. We verklappen alvast, dat de winnaars van het voorlezen in de groepen gaan voorlezen om de titel
‘de voorleeskampioen van Brunwerd 2022’
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. Via parro
informeren we alle ouders/verzorgers over de activiteiten, die we op Brunwerd organiseren.
Stagiaires
Vanaf 30 september tot en met 3 februari 2023 volgt Lotte Nuninga haar stage bij ons op school. Zij gaat helpen
en ondersteunen in de onderbouw. Lotte volgt een opleiding aan het AOC Terra. Heiko Elling volgt zijn stage ook
bij ons op school. Elke dinsdag komt hij helpen en ondersteunen in groep 3. Heiko volgt de opleiding
onderwijsassistent aan de Noorderpoort.
e-waste race
Groep 7&8 van OBS Brunwerd doen mee aan de e-waste race, zoals jullie al hebben opgemerkt. Het is de
bedoeling, dat wij zoveel mogelijke elektrische spullen inzamelen zoals: kleine beeldschermen, mobiele telefoons,
kleine overige elektronica en computer spullen.
A.U.B Verzamel geen losse accu's of batterijen en haal ze nooit zelf uit elkaar!
Wij doen dit voor het milieu, omdat er grondstoffen inzitten en die raken op. Het is een wedstrijd tegen 8 andere
scholen en we dan zoveel mogelijk elektrische spullen ophalen en als we winnen kunnen we naar NEMO of naar
Warffum. En heeft u zelf nog wat of kent u mensen geef het gerust aan op www.ewasterace.nl en wij komen het
ophalen.
m.v.g. OBS Brunwerd groep 7&8
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