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Titel 

Het afgelopen schooljaar heeft het team van OBS Brunwerd vanaf het begin van 

het schooljaar inclusief de verhuizing tot aan de sluiting van de scholen in maart 

weer een beroep mogen doen op de extra hulp en inzet van de 

ouders/verzorgers. Via de klassenouders reageren ouders/verzorgers op 

verzoeken om ingezet te worden voor een klus op school. We merken dat de 

hulp van ouders/verzorgers nodig is en blijft. Het team van OBS Brunwerd wil 

iedereen daarvoor hartelijk bedanken. 

HHC 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar werken de leerlingen ’s middags met 
hun hoofd, hart en handen. HHH onderwijs op OBS Brunwerd is onze manier 
van werken waarop de leerlingen integraal werken aan zaakvakken, kunst en 
cultuur en de basisvakken. De leerlingen maken daarbij ook gebruik van de 
Techniek Torens, het Kunstkabinet en de Pittige Plus Torens. In dit proces heeft 
het team samenwerking met docenten van het HHC in Uithuizen gezocht. Over 
deze samenwerking leest u hieronder meer. 
 
Lunch 
Tijdens de margedag op 17-11-2022 heeft het team van OBS Brunwerd geluncht 
op het HHC. Deze lunch werd verzorgd door leerlingen van de opleiding 
Basis/Kader niveau 3 van het VMBO. De leerlingen legden met het verzorgen 
van de lunch een schoolexamen af onder leiding van docente Nicole van Dellen. 
Het team heeft kunnen genieten van heerlijk belegde broodjes met koffie, thee 
en verse sappen. Alle leerlingen hebben een goed cijfer behaald. 
 
Pepernoten bakken 
Afgelopen dinsdag hebben alle leerlingen zelf pepernoten gebakken. Dat 
hebben onze leerlingen samen gedaan met leerlingen van het HHC in hun grote 
keuken. Het pepernoten bakken was eveneens een onderdeel van een 
schoolexamen waar de leerlingen zich in hebben moeten bekwamen.  
 
Het HHC heeft onlangs leerkrachten, ib-ers en directeuren uitgenodigd om hun 
visie op het onderwijs in het voortgezet onderwijs op het Hogeland onder de 
noemer ‘de klas van straks’ te delen met het primair onderwijs. In het kader van 
visie, verbinding en verbeelding wil het team van OBS Brunwerd de huidige 
samenwerking vorm en inhoud geven de komende jaren. 
 
 

 

 
 
 

PLANNING 

✓   5 december   Sinterklaas viering/ Alle leerlingen Brunwerd om 12.30 uur vrij! 

✓ 12 t/m 16 december  Oudergesprekken groep 1 en groep 2 

✓ 20 december   Kerst crea-middag 

✓ 21 december   17.00 uur Kerstviering  

✓ 22 december   Kerstuitstuif 

✓ 23 december   Winterwandeling 

✓ 23 december   Alle leerlingen om 12.00 uur vrij! 

✓ 26 december t/m 6 januari  Kerstvakantie 

✓ 9 januari     Start Zilveren week 



Oude Tilsterweg 2B, 9981 JT Uithuizen. Tel. 0595-432148  

www.brunwerd.nl e-mail: obsbrunwerd@lauwerseneems.nl 

 
De activiteitenraad 
De ouders/verzorgers van de AR zijn weer volop bezig om de school tijdens vieringen zoals het Sinterklaasfeest 
in de juiste sfeer te brengen. Zo valt de goede oude Sint dagelijks boven de achteringang te bewonderen. Het 
team is erg blij met de ondersteuning en prettige samenwerking 
 
 
Jeugverpleegkundige GGD / gemeente Het Hogeland 
 
Is jouw kind ook wel eens opstandig of brutaal?  
Je kind moet leren dat je boosheid wel mag voelen, maar dat het niet de bedoeling is om brutaal of opstandig te 
worden.  
 
Leren omgaan met emoties                                                                                                         
Als kinderen ouder worden, moeten ze leren met hun emoties om te gaan. Boosheid is één van de emoties die 
niet zo makkelijk hanteerbaar zijn. Alle kinderen uiten hun boosheid daarom wel eens door brutaal of opstandig 
gedrag. Bijvoorbeeld door te schreeuwen, schelden of iets respectloos of onbeschofts te zeggen als iets niet mag 
of lukt.  
 
Eerst denken, dan doen                                                                                                                     
Als je kind zich boos voelt, vertel dan dat je kind zich eerst moet afvragen wat de oplossing is: 'eerst denken, dan 
doen'. Het lukt natuurlijk niet altijd om brutaal en opstandig gedrag te voorkomen. Het ene kind kan dat beter dan 
het andere kind. Dit heeft met temperament te maken.  
 
Tips voor brutaal en opstandig gedrag  

• Als je kind brutaal is of opstandig doet, blijf dan rustig. Je stem verheffen of schreeuwen helpt niet.  
• Als je je kind zijn zin geeft, beloon je het gedrag en gaat je kind het vaker doen.  
• Als je kind is afgekoeld, is het belangrijk dat je met je kind over het gedrag praat.  
• Vertel je kind op een rustige, maar duidelijke toon, welk gedrag je niet accepteert en waarom niet.  
• Laat merken dat je begrijpt wat je kind wil. Bijvoorbeeld: 'Ik weet dat je graag wilt..." Daar wordt je    
      kind meestal rustiger van.  
• Zeg ook dat je begrijpt dat je kind zich boos voelt, maar dat schreeuwen, schelden of brutale dingen  
      zeggen geen oplossing is. Dit kwetst anderen en levert niets op.  
• Verwacht niet teveel van je kind. Als je iets vraagt wat je kind nog niet kan, wordt je kind alleen  
      maar opstandiger.  

 
Advies nodig;                                                                                                                                
Als je merkt dat de tips niet helpen en je kind zich te vaak boos en opstandig gedraagt, dan kun je altijd de 
jeugdverpleegkundige mee laten denken en advies vragen.  
 
Contactpersoon van u kind op school is;  
Susanne Groeneweg, jeugdverpleegkundige van de GGD, gemeente het Hogeland: 

• telefoon 06 11050298 
• e-mail: susanne.groeneweg.ongering@ggd.groningen  
• werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag 
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