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Aanmelding nieuwe leerlingen
We hopen dat ouders/verzorgers gebruik blijven maken
van de gelegenheid om gedurende het schooljaar een
persoonlijke afspraak te maken om hun kinderen te
komen aanmelden. Bovendien stellen we het op prijs
dat nieuwe ouders buiten onze school hierop
geattendeerd worden, kortom: zeg het voort dat
(nieuwe) ouders/verzorgers hun kinderen kunnen
inschrijven op OBS Brunwerd! Ouders/verzorgers die
hun kinderen willen aanmelden kunnen dat doen vanaf
het moment dat hun zoon/dochter 2 jaar is. Nieuwe
leerlingen kunnen eveneens het gehele schooljaar op
afspraak worden aangemeld bij Eddy Lukje, de
directeur van de school: 0595-432148.

Kindermaand
In oktober is het weer ‘Oktobermaand Kindermaand.’
Ga met je ouders, opa en oma of oom en tante op pad
naar bijzondere musea, theaters, borgen, molens en
andere activiteiten. Iedere zaterdag en zondag in de
maand oktober zijn voor kinderen van 4 tot en met 12
jaar de kinderactiviteiten gratis. Alle activiteiten kun je
vinden op:

Gym/zwemmen na de zomervakantie groep 3 t/m 8
In principe gymmen we in Sporthal De Mencke, maar
bij mooi weer wil juf Mignon graag met de kinderen
gymmen op het sportveld. Dit houdt in dat de kinderen
altijd BINNEN en BUITEN kleren/schoenen bij zich
moeten hebben. Op het veld zijn SCHOENEN verplicht!
Wat betreft de kleding :
Binnen; gympakje of korte sportbroek, T-shirt met korte
mouwen. De broek is een sportbroekje waar GEEN
zakken in zitten of een rits/knopen of lusjes voor een
riem. Dit in verband met de veiligheid. Vanaf groep 5
dragen we sportschoen.
Buiten; Lange broek mag. Schoenen verplicht, niet je
zaalschoenen.
Onze leerlingen hebben vanaf groep 3 tot en met groep
8 twee keer gymnastiek per week. We verwachten van
de leerlingen dat zij hun gymspullen meenemen om te
kunnen gymmen. Wanneer kinderen hun gymspullen
vergeten, dan volgen de kinderen de les in hun
ondergoed.

Nieuwe leerlingen in september
Vanaf de eerste schooldag hebben we in groep 1 drie
nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. Dat vinden we
erg fijn. We wensen hen veel plezier en succes bij ons
op school.

Kinderpostzegels
Onze school doet ieder jaar mee aan de landelijke
e
kinderpostzegelactie. Afgelopen woensdag de 25
september zijn de leerlingen van groep 7 vanaf 12.00
uur gestart met de verkoop van de bekende
kinderpostzegels en kaartensets.
Kinderboekenweek
Van woensdag 2 oktober tot en met vrijdag 11 oktober
doen we mee aan de 64ste editie van de bekende
kinderboekenweek. Het thema van 2019 is
vervoersmiddelen met als motto:

‘Reis mee! Allemaal instappen!’
We gaan als school binnenkort zelf op reis naar de
nieuwe school in het Boukemapark. We organiseren
tijdens
de
aankomende
boekenweek
enkele
activiteiten, maar willen omwille van de verhuizing niet
al te groots uitpakken. We zullen aandacht besteden
aan het zelfstandig lezen en het voorlezen door ouders
en opa’s en oma’s in de groep. Bovendien wordt er
geknutseld en organiseren we de ‘voorleesvoice’ van
Brunwerd. De school is door de activiteitenraad in de
sfeer van ‘het op reis gaan’ en het verhuizen
naar…gebracht. We houden u op de hoogte.

Kindermaand.nl en visit groningen.nl/nl/doen/uitgaan
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 krijgen een folder
mee om deel te kunnen nemen aan allerhande
activiteiten. Maak er zoveel mogelijk gebruik van!

Muziek in ieder kind
In het schooljaar 2019-2020 bieden we de leerlingen
van de groepen
1 t/m 4
opnieuw een
muziekprogramma aan middels het digitale programma
1-2-3 ZING. Het programma wordt aangeboden in
samenwerking met Muziekschool Hunsingo uit Bedum.
In de groepen 1 t/m 4 krijgen de leerlingen vanaf 4
september zangles en AMV. De lessen worden
gegeven door juf Femke Wegter.
De Vreedzame School
Nadat het team heeft een tweejarig scholingstraject
gevolgd is OBS Brunwerd het afgelopen schooljaar
gecertificeerd als Vreedzame school. Het aanleren van
sociale
vaardigheden
en
werken
aan
een
democratische gemeenschap past goed in de visie van
de school. Met de certificering als Vreedzame School
hopen we dat de leerlingen op Brunwerd opgroeien als
kinderen die zich verantwoordelijk voelen voor de
omgeving en waarin zij opgroeien in een positief,
sociaal klimaat. We hopen met het programma een
kapstok te krijgen voor een eenduidige pedagogische
aanpak die ook buiten de school door leeft:
‘ Zorg goed voor jezelf, de ander en de omgeving’.
De Vreedzame School is een programma voor het
aanleren van sociale competenties en democratisch
burgerschap. De school is de oefenplaats voor het
aanleren van vaardigheden die hiervoor nodig zijn;
democratie moet je leren. Vanuit de gedachte van de
Vreedzame school vinden we het wenselijk dat de
leerkrachten en leerlingen iedere ochtend de
gelegenheid hebben elkaar persoonlijk te begroeten.
Ook in het nieuwe schooljaar 2019-2020 mogen de
leerlingen opnieuw de keuze maken of ze vanaf 8.15
uur op het schoolplein willen blijven of dat ze besluiten
om naar hun klaslokaal te gaan. Vanaf 8.15 uur zijn de
groepsleerkrachten in de klas en/of buiten om de
leerlingen te ontvangen en te begroeten. Verder blijft er
toezicht op het schoolplein voor de leerlingen die
buiten willen blijven.

klassenouders
In het schooljaar 2019-2020 maken we zoals we dat
gewend zijn weer gebruik van de inzet van ouders.
Voor het organiseren van hulp in de groepen hebben
een aantal ouders/verzorgers zich aangemeld als
klassenouder(s). U kunt bij de groepsleerkracht van uw
kind(eren) informeren wie de klassenouder(s) is/zijn
van ieder groep!
Stagiaires
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar bieden we
stagiaires van verschillende opleidingen (PABO, MBO)
een stageplaats om kennis en ervaring op te doen in
het basisonderwijs. In zowel onder- midden als
bovenbouw komt u als ouder(s)/verzorger(s) stagiaires
tegen.
Kinderen en ICT
Kinderen en ICT Onze kinderen groeien op in een
wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet
spelen daarin een belangrijke rol. Om u als ouders te
helpen –samen met uw kind- een goede weg te vinden
in de talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks
een artikel. Deze keer over..... Als lezen niet vanzelf
gaat........ Wat als (leren) lezen niet vanzelf gaat? Als
de letters voor je ogen dwarrelen en het je zoveel
moeite kost om er woorden van te maken. Hoe fijn is
het dan, dat er hulpmiddelen zijn die het mogelijk
maken dat het lezen wat minder vermoeiend wordt en
lezen ook leuk kan worden. Schoolbestuur Lauwers en
Eems heeft er 4 jaar geleden voor gekozen om zowel
op alle PO als VO vestigingen het programma Kurzweil
in te voeren. Een programma dat kinderen met een
dyslexieverklaring spraakondersteuning biedt bij lezen
en spellen via desktop, laptop, telefoon en/of iPad. Alle
leerlingen in het PO met een dyslexieverklaring, krijgen
een eigen laptop mèt het programma Kurzweil in
bruikleen gedurende hun tijd op school. Alles wat een
kind doet, kan voorgelezen worden. Het kind kan zelf
een voorleesstem kiezen, de snelheid aanpassen,
getypte tekst uit laten spreken en/of hulp krijgen bij het
juist spellen: het programma Kurzweil is enorm
uitgebreid. Daarom krijgen de kinderen allemaal een
beginnerstraining en zo nodig of gewenst, na
gewenning, een training voor gevorderden. De
trainingen worden 2 x per jaar verzorgd door de
organisatie Lexima (https://lexima.nl) samen met de
Kurzweil werkgroep van Lauwers en Eems. Op elke
school is één van de leerkrachten Kurzweil
contactpersoon en zijn er 1of 2 leerkrachten die kennis
hebben van het programma, zodat de kinderen
geholpen kunnen worden als dat nodig is. Kurzweil
kent ook een zgn. thuisversie. Vooral handig als
kinderen thuis willen oefenen met spelling of lastige
teksten. Indien gewenst kan de handleiding van de
thuisversie via de school van uw kind(eren)
aangevraagd worden bij de Kurzweil werkgroep. Sinds
kort is het mogelijk om met de persoonlijke
inloggegevens van Kurzweil ook op internet het
programma te gebruiken: Web2Speech. Een korte
handleiding kunt u bij de Kurzweil contactpersoon van
de school opvragen. Mocht u meer willen weten en
belangstelling
hebben
voor
een
informatieve
ouderavond over Kurzweil? Meldt u aan bij de Kurzweil
contactpersoon van de school. Wij zullen bij voldoende
aanmelding heel graag een avond organiseren.
Redactie: L&E Kurzweil werkgroep

Oproep schoolbibliotheek (herhaling)
Voor onze schoolbibliotheek zijn we op zoek naar een
ouder/verzorger, die ons daarbij wil helpen en
ondersteunen. Eén van de ouders stopt namelijk met
de werkzaamheden. Deze werkzaamheden zien er als
volgt uit ( zie ouderhulpboekje):
Alle kinderen van groep 4 t/m 8 lezen regelmatig op
hun eigen niveau in hun eigen stilleesboek. Als dit boek
uit is mogen zij dit ruilen voor een nieuw boek. Deze
boeken staan in de gemeenschappelijke ruimte van de
school achter de computers.
Het is uw taak om:
 eens per week de boeken te ordenen (via
wisselrooster)
 indien nodig/ mogelijk boeken te repareren
 nieuwe boeken invoeren
 digitale lijsten bij te houden
Wanneer u interesse heeft, dan kunt u zich melden bij
juf Mariska en/of juf Fenna.
Verder willen we opmerken, dat we in de nieuwe
school een gezamenlijke bibliotheek met de drie
scholen gaan inrichten. Voor de biebactiviteiten zijn we
op zoek naar enthousiaste ouders.
Verhuizing
De voorbereiding van de verhuizing en de organisatie
van het afscheid nemen van OBS Brunwerd op de
oude locatie zijn in volle gang. Het zijn drukke tijden.
Wanneer u de school binnenloopt zult ongetwijfeld
verhuisdozen tegenkomen waar we druk mee in de
weer zijn. Alles wat meegaat wordt voorzien van een
sticker of ingepakt in dozen. Onze conciërge, Meneer
van Dam, is druk met onze zolder leeg te halen en de
magazijnen op te schonen. Naast spullen die vanwege
ouderdom en slijtage worden weggegooid, gaan we
ook spullen in de verkoop gooien. Dat doen we tegen
schappelijke meeneemprijzen op vrijdag 11 oktober.
Dan worden eveneens alle (oud)leerlingen, hun
ouders/verzorgers, (oud) leerkrachten en (oud)
directieleden in de gelegenheid gesteld om nog één
keer door Brunwerd te lopen op het oude vertrouwde
adres aan de Bultenastraat 8!
De nieuwe school wordt vanaf week 40 en 41 ingericht
met nieuwe meubels. In week 42 zijn alle drie de
scholen gesloten. Dan gaan de scholen daadwerkelijk
verhuizen. In week 43 hebben we herfstvakantie,
waarna we in week 44 zullen gaan starten.

Goed om te weten
Verhuizing
De verhuizing naar de nieuwe school staat gepland in
week 42. Dat is van maandag 14 oktober tot en met
vrijdag 18 oktober. De scholen zijn dan gesloten en
de leerlingen zijn dan gedurende de gehele week vrij!
Voor- en naschoolse opvang
Wanneer u als ouders/verzorgers gebruikt van voor-en
naschoolse opvang, adviseren wij u hier rekening mee
te houden met het plannen van opvang voor uw
kind(eren) en de opvanginstanties hiervan in kennis te
te stellen.
Instuif
We organiseren tijdens de verhuisweek een instuif
voor alle basisschoolleerlingen in Uithuizen. Dat doen
we in samenwerking met de Commissie Sportieve
Recreatie Uithuizen.
De toegang is gratis, deelname vrijwillig en op
eigen risico!
De organisatie is in volle gang. De instuif wordt
georganiseerd op:
Donderdagmiddag 17 oktober van 13.00 - 16.00 uur
In sporthal De Mencke
Wanneer ouders/verzorgers willen meehelpen tijdens
deze middag dan graag contact opnemen met dhr.
Wim Mulder.
Team Cosis
Op Brunwerd werken we al een aantal jaren samen met
cliënten van Cosis (voorheen NOVO). Zij ondersteunen
met name de leerkrachten in de onderbouw bij de vele
activiteiten die plaats vinden bij de jongste leerlingen
van onze school. We zijn trots op deze samenwerking
en willen die graag voortzetten.
Het afgelopen voorjaar werd bekend, dat de gebouwen
voor dagbesteding aan de industrieweg ophouden te
bestaan. Het nieuwe beleid is er op gericht om de
cliënten zo veel mogelijk te laten participeren op de
professionele werkvloer.
Dat is voor OBS Brunwerd aanleiding geweest om aan
te geven de samenwerking te willen uitbreiden. Met
ingang van het nieuwe schooljaar hebben we als
school extra ondersteuning van enkele nieuwe cliënten
(voor ons zijn zij medewerkers!). Voorlopig werken zij
met ons samen op de dinsdag en de vrijdag. Dat doen
zij onder begeleiding.
Op dit moment pakt dat goed uit vanwege de vele
inpak- en schoonmaakwerkzaamheden door de
aankomende verhuizing.
Het gaat aanvankelijk om een pilot, die we, na
evaluatie hopen om te kunnen zetten in een vaste
samenwerking. Deze samenwerking willen we dan
doorzetten in de nieuwe school.

Groep 7
Zoals bekend is juf Ilona inmiddels begonnen met haar
nieuwe baan als schoolleider. Op dit moment verricht
juf Wilga Hendriksen de vervanging in groep 7 naast juf
Marieke. Zoals we eerder hebben gemeld, zal meester
Tonnie Meijer, met ingang van maandag 7 oktober
gaan werken als duo - leerkracht in combinatie met juf
Marieke.
Daarmee houdt de vervanging van juf Wilga op. We
danken haar vriendelijk voor de inzet en plezierige
samenwerking. Verder wensen we meester Tonnie veel
succes en plezier met het werken in groep 7 en op
OBS Brunwerd!
Stichting Leergeld
Vanaf 1 januari 2018 werken de BMWE-gemeenten
met het zogenaamde kindpakket. In dit kindpakket zijn
alle regelingen onder gebracht waar kinderen van
minima jonger dan 18 jaar gebruik van kunnen maken.
Wat zit er in het kindpakket?
 Een computer of fiets of laptop als dit nodig is
voor school
 Vergoeding van zwemdiploma A en B en het
zwemabonnement
 Vergoeding van contributie en kleding voor
sport, dans, muziek, toneel
 Vergoeding
van
kosten
voor
een
schoolreisje en ouderbijdrage
Voor al deze regelingen geldt dat u terecht kunt bij
Stichting Leergeld. U hoeft alleen maar uw naam,
adres en uw vraag door te geven en dan komt een
vrijwilliger van leergeld bij u langs om te kijken waar u
behoefte aan heeft. Alle vergoeding wordt in natura
uitbetaald, dus u hoeft niks meer zelf voor te schieten.
Bij Werkplein Ability kunt u daarnaast ook nog €50,aanvragen voor het vieren van een kinderverjaardag en
kunt u een fashioncheque voor uw kind aanvragen.
Meer weten over de voorwaarden of aanvragen?
Kijk
op
www.leergeldhoogeland.nl
of
op
www.werkpleinability.nl onder het kopje “mijn inkomen”.
Hier kunt u verder klikken op de meedoen-regelingen.
Herfstvakantie
Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 oktober (week
43) hebben we herfstvakantie. De leerlingen zijn dan
vrij. We wensen iedereen alvast een fijne
herfstvakantie!

