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Lijnbal 
Na ruim twee jaar was het op afgelopen woensdag weer zover; het lijnbaltoernooi voor 
groep 5 en 6 in sportcentrum De Mencke. De scholen uit Zandeweer, Kantens en 
Uithuizen streden om de felbegeerde eerste plaats. De wedstrijden werden geleid door 
leerlingen van het HHC. Onder luid gejuich en vele aanmoedigingen van ouders en 
kinderen van onze school, is het OBS Brunwerd gelukt om de tweede plaats te 
bemachtigen. Een fantastisch resultaat op een actieve en gezellige sportdag.  

 
Speelplein  
We werken inmiddels ruim drie jaar in een prachtig schoolgebouw, dat we sinds de 
officiële opening Kindcentrum Uithuizen noemen. Bij een Kindcentrum  hoort ook een 
prachtig speelplein. In het leerlingentevredenheidsonderzoek op OBS Brunwerd hebben 
veel kinderen aangegeven, dat zij een uitdagend speelplein missen. We lazen 
opmerkingen als “het plein is saai” en “er staan niet veel dingen op het plein waar je mee 
kunt spelen” en “we haalden geld op voor een speelplein, maar het is er nog niet van 
gekomen.” Dat gaat nu veranderen! De drie scholen hebben sinds de verhuizing zich de 
vraag gesteld hoe het huidige speelplein nog meer en beter gebruikt kan worden. Daarop 
is een visie  geschreven, waarbij de wens is uitgesproken om een toekomstbestendig 
speelplein te realiseren. Deze visie gaat uit van een speelplein: 

➢ waar met plezier en in vrijheid kan worden gespeeld; 
➢ waar buiten spelen als zeer zinvol wordt gezien; 
➢ waar volop uitdaging is; 
➢ waar verbinding is tussen natuur en spelen; 

Door de ligging van het Kindcentrum zijn er voldoende mogelijkheden voor de verbinding 
tussen sport, spel en natuur. We hebben de beschikking over een voetbalveld en we 
hebben een Tiny Forest aangelegd. 
We hebben Speelmaatje, een bedrijf dat speeltoestellen maakt en pleinen ontwerpt, 
gevraagd om een speelplein te ontwerpen. Speelmaatje maakt speeltoestellen, die 
onderdeel zijn van een groen landschap, dat de fantasie van kinderen prikkelt. Zo kunnen 
kinderen, iedere keer weer, hun eigen spel bedenken. Het ontwerp is inmiddels klaar en 
goedgekeurd. Dat betekent, dat Speelmaatje de aanleg van ons speelplein heeft 
opgenomen in hun planning. We verwachten, dat het speelplein in het voorjaar 
gerealiseerd gaat worden. We houden u, zoals gebruikelijk, op de hoogte van de 
ontwikkelingen. In ons bulletin een korte impressie van de speelinrichting. Het totale 
speelplan gaat ter inzage langs de groepen.  

 

✓ 14 februari   Margedag 
✓ 13 februari    Adviesgesprekken groep 8-VO 
✓ 17 februari   Rapport 1 mee 
✓ 20 februari   oudergesprekken groep 3 t/m 7 
✓ 27 februari   Voorjaarsvakantie ( 27-02 t/m 3-03 2023) 



 

 

 

 

      

 

Team obs Brunwerd. 

 

 

 

 

 

 


