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Activiteitenraad 
➢ Sinterklaas 

De ouders van de activiteitenraad hebben ons tijdens het Sinterklaasfeest enorm 
ondersteund om het bezoek van de Sint op een gezellige manier te laten 
verlopen. De school was prachtig versierd! 
In de bovenbouw hebben de kinderen erg hun best gedaan om prachtige 
surprises te maken en gepresenteerd op de tribunetrap. 

➢ Kerst 
Inmiddels heeft de activiteitenraad de school in kerstsfeer weten om te toveren. 
Dat maakt de school extra gezellig tijdens de kerstactiviteiten in de laatste 
schoolweek voordat de kerstvakantie begint. Zo hebben we dinsdag de kerst 
knutselmiddag de kerstuitstuif donderdagmorgen georganiseerd; lekker samen 
bewegen in De Mencke, waarbij alle activiteiten zijn klaargezet en opgeruimd 
door de leerlingen van groep 7 en 8. We sluiten af met de winterwandeling! 
 
Luizenpluizen 
In coronatijd heeft het luizenpluizen stilgelegen en sindsdien hebben we geen 
luizen opsporingsteam meer. Onlangs heeft u via een parro bericht kunnen 
lezen, dat er hoofdluis op Brunwerd is geconstateerd. Het is gebruikelijk dat na 
een vakantie controle op hoofdluis wordt uitgevoerd. We zijn opzoek naar vier 
ouders/verzorgers, die ons willen helpen bij het luizenpluizen. U kunt zich 
aanmelden bij meester Eddy: e.lukje@lauwerseneems.nl  
 
Muziekonderwijs 
Juf Femke Wegter, onze vakleerkracht muziek, heeft op maandag 19 december 
2022 haar laatste muziekles aan alle groepen gegeven. Juf Femke heeft, naast 
het geven van muzieklessen, nog een ander baan. Wegens drukke 
werkzaamheden heeft zij besloten om alle aandacht te stoppen in haar andere 
werkzaamheden. Een begrijpelijke keuze, maar ontzettend jammer voor onze 
lessen. Juf Femke verzorgde haar lessen via cultuurcentrum Het Hogeland in 
Bedum. Zij gaan in overleg met OBS Brunwerd op zoek naar een nieuwe 
muziekleerkracht. 
 
 

PLANNING 

✓ 23 december   Winterwandeling 

✓ 23 december   Alle leerlingen om 12.00 uur vrij! 

✓ 26 december t/m 6 januari  Kerstvakantie 

✓   9 januari     Start Zilveren week 

✓   1 februari    Lijnbal gr 5 & 6 
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Vakantie 
Alle kinderen gaan op vrijdag 23 december tot 12.00 uur naar school. ’s Middags start de kerstvakantie en zijn de 
kinderen vrij. We verwachten alle kinderen op maandag 9 januari 2023 vanaf 8.15 uur weer op school. Het team 
van OBS Brunwerd wenst iedereen: 

 

een fijne kerst en een prettige jaarwisseling! 
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