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Tevredenheidsonderzoek
Met ingang van week 43 vinden de tevredenheidsonderzoeken plaats op alle
basisscholen van Schoolbestuur Lauwers en Eems. Het onderzoek bestaat uit
drie onderdelen: voor de medewerkers, voor de leerlingen (groep 6-7-8) en voor
de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers ontvangen daarvoor een
uitnodiging en een begeleidende brief met informatie.

Kinderpostzegelactie
De Kinderpostzegelactieweek heeft 8.526.365 euro opgebracht. Dit is 1 miljoen
meer dan vorig jaar. Het opgehaalde geld komt ten goede aan projecten die
kinderen ondersteunen met het ontwikkelen van veerkracht, zodat ze
bijvoorbeeld beter door de coronacrisis heen komen. 125.000
basisschoolleerlingen deden mee met de actieweek en verkochten zowel online
als langs de deur kinderpostzegels en andere producten. Er zijn in totaal
1.150.763 aantal producten verkocht, waarvan 1.100.000 velletjes met zegels.
De Kinderpostzegelactie is immaterieel cultureel erfgoed en een oer-Hollandse
traditie. Ieder jaar halen kinderen geld op voor kinderen in moeilijke
(thuis)situaties. In totaal werden ruim 980.000 bestellingen geplaatst. Online
bestellen was dit jaar nog populairder: er vonden maar liefst 328.000 digitale
bestellingen plaats. Dat is 70% meer dan in 2020. Toch blijft het papieren
bestelformulier favoriet. Deze is 650.000 keer ingevuld.

Kinderboekenweek 2022: Gi-Ga-Groen!
Van woensdag 5 oktober tot en met vrijdag 14 oktober hebben we meegedaan aan de kinderboekenweek. Buiten
was er van alles te ontdekken en te doen. We zijn onder meer naar buiten geweest, de weersomstandigheden
tijdens de kinderboekenweek 2022 waren deze keer gi-ga-goed!
Tijdens de kinderboekenweek met als thema
‘Gi-Ga-Groen’

is er weer volop gelezen door leerlingen en leerkrachten op OBS Brunwerd. De lezers lazen in verschillende
groepen dagelijks aan elkaar voor. Voor de tiende keer is de voorleeswedstrijd georganiseerd, nu in de groepen
2 t/m 8. De genomineerde Lynn uit groep 2 vertelde heel dapper het verhaal over de kleine mol die wil weten wie
er op zijn kop heeft gepoept ?! Verder hebben Lianna (grp.4), Julia (grp.5), Amel (grp.6), Steijn (grp. 7) en Julian
(grp.8) op hun best voorgelezen om de titel:
‘de voorleeskampioen van Brunwerd’
De voorlezers werden beoordeeld door een vakkundige jury bestaande uit juf Greetje, Juf Fenna en de kampioen
van vorig jaar Romy Bakker. Zij gaven enthousiast hun oordeel over de voorleeskwaliteiten van de verschillende
deelnemers. Dat deed de jury zoals altijd op een positief kritische manier.
Tijdens de 10e editie werd
Steijn uit groep 7
uitgeroepen tot
DE VOORLEESKAMPIOEN VAN BRUNWERD 2022!
Alle deelnemende leerlingen werden verder beloond met een cadeautje, dat werd verzorgd door de
activiteitenraad. De voorleeskampioen kreeg de wisselbeker!
Kindcentrum Uithuizen
Na drie jaar hebben we ons nieuwe schoolgebouw officieel kunnen openen. Het gebouw heet sinds vrijdag 14
oktober Kindcentrum Uithuizen. In aanwezigheid van alle leerlingen, leerkrachten, ouders/verzorgers en
medewerkers van KindH en Cosis werd de school geopend met het hijsen van de vlag, die was ontworpen door
een leerling van De Schelp en in de mast werd gehesen door de oudste leerling van alle drie de scholen, in dit
geval Saar (OBS Brunwerd). Er waren toespraken en er werd een rood lint doorgeknipt door de jongste leerling
van alle drie de scholen, een leerling van CBS Koning Willem Alexander. Dat deed zij samen met de wethouder
van Onderwijs van de gemeente Het Hogeland mevr. Karen Hansems. Daarna kon iedereen via de rode loper
naar binnen en was de ceremonie klaar.
Daarna was er de hele ochtend feest: springkussens in De Mencke, een voorstelling ‘De brief van de koning’ in
de school en tussendoor ook nog de opening van de bibliotheek in de mediatheek op de eerste verdieping. ’s
Middags konden genodigden en belangstellenden een kijkje komen nemen. Een geslaagde dag! Oh ja, de letters
KINDCENTRUM UITHUIZEN worden binnenkort op de gevel bevestigd.
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