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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.
Kinderpostzegels
Onze school heeft dit jaar weer meegedaan aan de
landelijke kinderpostzegelactie. Binnenkort horen we
wat de opbrengst van de landelijke actie is geweest.
We houden u op de hoogte.

Muziek in ieder kind
In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld, dat we in
het schooljaar 2020-2021 de leerlingen van de groepen
1 t/m 4 opnieuw een muziekprogramma aanbieden
middels het digitale programma 1-2-3 ZING. Deze
lessen worden één keer per twee weken op vrijdag
gegeven door juf Femke Wegter.
Vanwege de coronasituatie lukt het juf Femke niet om
de lessen fysiek te komen verzorgen bij ons op
Brunwerd. Na overleg met elkaar hebben we besloten
om de zanglessen en AMV lessen digitaal te gaan
organiseren. Op deze manier kan er toch uit volle borst
gezongen worden!
Nieuwe leerlingen
Voor de kerstvakantie mogen we in de onderbouw nog
enkele nieuwe leerlingen verwelkomen. Dat vinden we
erg fijn. We wensen hen veel plezier en succes bij ons
op school.

Kinderboekenweek
Tijdens de kinderboekenweek met als thema

‘En toen…’
is er deze keer in corona tijd alleen gelezen door
leerlingen en leerkrachten op OBS Brunwerd. De lezers
lazen in verschillende groepen dagelijks aan elkaar
voor. Voor de achtste keer is de voorlees VOICEwedstrijd georganiseerd in de groepen 3 t/m 8. Op
vrijdagmiddag 9 oktober hebben de genomineerde
lezers Juïnna (grp.3), Kaylie (grp.4), Farhiyo (grp.5),
Levie (grp.6), Fayen (grp.7)) en Kayly (grp.8)
voorgelezen om de titel:
‘de voorleesvoice van Brunwerd’
De voorlezers werden beoordeeld door een vakkundige
jury bestaande uit Juf Tineke, Juf Lina en meester
Freek. Zij gaven enthousiast hun oordeel over de
voorleeskwaliteiten van de verschillende deelnemers.
Dat deed de jury op een positief kritische manier.
Tijdens de 8e editie werd
Kaylee uit groep 8
uitgeroepen tot

Schoolfruit
In het schooljaar 2020-2021 kan Brunwerd weer
deelnemen aan het EU-schoolfruit programma. Vanaf
week 46 bieden we weer groente en/of fruit aan. Op
dinsdag zal standaard de levering plaatsvinden. We
ontvangen de spullen van leverancier Freshweb B.V.
Daar beginnen we mee in de week vanaf 11
november 2020 t/m 16 april 2021. De leerlingen
ontvangen dan drie gratis porties groente en fruit per
leerling per week. Dat betekent dat we op woensdag,
donderdag en vrijdag de porties zullen gaan
aanbieden.
Net als fruit is groente een gezonde bron voor energie.
Het bevat veel vitamines en mineralen. Vaak precies de
vitamines en mineralen die niet in fruit zitten en
andersom. Groente en fruit vullen dus goed aan..
Voorafgaand aan de kleine pauze krijgen de kinderen
het fruit aangeboden. We houden u via de mail en/
parro op de hoogte. Het aanbieden van groenten en
fruit betekent ook dat kinderen kunnen proeven van
nieuwe dingen die ze bijvoorbeeld niet eerder hebben
gegeten.
We fruiten dus wat de pot schaft!

DE VOORLEESVOICE VAN BRUNWERD 2020!
De wisselbeker werd uitgereikt door Lieke, de winnaar
van vorige jaar. Alle deelnemende leerlingen werden
beloond met een cadeautje, dat werd verzorgd door de
activiteitenraad.
Het volgend schooljaar wil Kaylee, wanneer zij
inmiddels naar het voortgezet onderwijs is gegaan,
indien mogelijk speciaal terugkomen om de wisselbeker
persoonlijk uit te reiken aan de nieuwe winnaar. Dat
wordt spannend!!!

Je kan pas zeggen dat je iets wel/
niet lekker vindt als je het eerst hebt geproefd!

Ouderbijdrage
De komende weken zien we de bekende feesten en
vieringen voorbij komen. De activiteitenraad is
inmiddels enthousiast begonnen met de voorbereiding
van ondersteunende activiteiten voor Sint Maarten en
Sinterklaas. Voor deze vieringen vragen we een
jaarlijkse bijdrage. Van een groot aantal mensen
hebben we deze bijdrage nog niet ontvangen.
Dat betekent, dat de AR voor de komende activiteiten,
financieel in de problemen komt. Ondanks corona doen
de AR en het team hun uiterste best om de vieringen, in
aangepaste vorm, toch door de te laten gaan.
Bij deze willen wij alle
doch zèèèèr dringend
schooljaar 2020-2021
z.s.m.
over
te
bankrekeningnummer:

ouders/verzorgers vriendelijk
vragen de jaarlijkse bijdrage
voor de activiteitencommissie
maken
op
onderstaand

IBAN NR. : NL 64 RABO 0342261754
(let op: dit is niet de schoolrekening!)
t.n.v. Ouderraad OBS Brunwerd te Uithuizen
onder vermelding van naam van uw kind(eren) en
de groep(en) waarin uw kind(eren) zit(ten).
De ouders/verzorgers die nog niet hebben betaald
ontvangen persoonlijk een betaalherinnering!

-

De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 20,00 per
kind.

-

Als uw kind na de Kerstvakantie op school
komt, wordt het bedrag gehalveerd en is dan
€ 10,00 per kind.

-

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.
Corona
In het afgelopen directieoverleg van de scholen van
Schoolbestuur Lauwers en Eems hebben alle
directeuren samen met de directeur-bestuurder en de
medewerkers van het stafbureau gesproken over de
stand van zaken van onze basisscholen in coronatijd tot
dusver. Over het algemeen geven de teams aan het
gevoel te hebben dat corona heel dichtbij komt. De
leerkrachten in de groep maken zich zorgen over hun
veiligheid en gezondheid. Op de meeste scholen zijn,
op een uitzondering na, alle personeelsleden en
leerlingen aanwezig. Regelmatig worden de juffen en
de meesters geraadpleegd door de ouders/verzorgers
wanneer er twijfel is over het na school laten gaan van
de kinderen bij een verkoudheid. Dat doen we goed met
elkaar. Op Brunwerd blijven we consequent de laatste
richtlijnen van het RIVM volgens het protocol
basisonderwijs en de beslisboom volgen. Ondertussen
is er een plan aanpak op Brunwerd gemaakt die we,
mede op basis van eerdere ervaringen dit voorjaar,
kunnen inzetten bij een eventuele nieuwe lockdown.

Als uw kind na de Paasvakantie op school
komt bent u geen bijdrage meer

Mocht u nog vragen dan wel opmerkingen hebben
horen wij graag van u.
Namens de activiteitencommissie,
Natasja Willemsen (penningmeester)
Tel: 0595-851810/06-30330506
Margemiddag
Op donderdag 25 november hebben we een
margemiddag gepland, zoals ook in de informatiefolder
staat vermeld.
De leerlingen zijn vrij om 12.00 uur. We verwachten van
de kinderen, dat zij thuis lunchen.
Stichting Leergeld
De Gemeente Het Hogeland werkt 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!

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.....
Mediagebruik in Coronatijd
Bijna iedereen zal het beamen: met z’n allen brengen
we heel wat meer tijd door op de tablet, de laptop, de
pc, de smartphone of voor de t.v.
Het flitsonderzoek “ Iene, Miene, Media” door Netwerk
Mediawijsheid geeft aan dat de gemiddelde
beeldschermtijd van kinderen van 0-6 met 50 minuten
per dag is toegenomen sinds de coronacrisis. Voor de
5-6 jarigen is dit in veel gevallen door thuisonderwijs
gestegen van 117 naar 202 minuten.
Tip: maak zo veel mogelijk gebruik van de 20-20-2
regel: geef na 20 minuten beeldschermtijd 20 seconden
ontspanning. Probeer dagelijks 2 uur buiten te laten
spelen.
Uit het Iene Miene Media-onderzoek 2020, dat op 27
maart is gepubliceerd in het kader van de Media Ukkie
Dagen, blijkt dat mediaopvoeding van jonge kinderen
echt niet zo eenvoudig is. De meest gestelde vragen,
zeker in deze Coronatijd:
1. Hoe ga ik om met het mediagebruik van mijn kind nu
we veel samen thuis zijn?
2. Hoelang mag mijn kind achter een beeldscherm
zitten?

3. Hoe houd ik grip op het beeldschermgebruik van
mijn kind?
4. Kan ik mijn kind alleen met een tablet laten spelen?
Of is samen beter?
5. Hoe zorg ik dat mijn kind veilig is op internet?
6. Hoe zorg ik dat mijn kind geen programma's of
filmpjes ziet waar het te jong voor is?
7. Hoe weet ik welke boekjes, films en spelletjes
geschikt zijn voor mijn kind? Herkenbaar? Kijk voor de
antwoorden op de site van Media Ukkie Dagen.
Algemene tip: stel altijd samen met uw kind de privacy
instellingen in, wanneer ze met een nieuwe app aan de
gang gaan. Standaard staan alle instellingen op “open”.
Door het tandwieltje te activeren (meestal rechtsonder
of –boven) ziet u wat er aangepast kan worden.

Duitstalige gebieden, Portugal en Hongarije. Het is de
naamdag van Martinus van Tours en wordt ook SintMartinus, Sinte-Marten, Sinter Merte of Sinte-Mette
genoemd. Wikipedia

Redactie ICT Lauwers en Eems
1
https://www.mediawijzer.net/wpcontent/uploads/sites/6/2020/03/Iene-MieneMediaflitsonderzoek-2020.pdf
2
https://www.cjgleiden.nl/nieuws/Opvoedtip%3A-de-2020-2-regel/-1/222/5095
Sint Maarten
Op woensdag 11 november hebben we in alle groepen
de lampions klaar, zodat de leerlingen hun lampion voor
Sint Martinus mee kunnen nemen naar huis. Eenmaal
buiten om 14.00 uur ontvangen de leerlingen onder het
zingen van Sint Maarten liedjes, coronaproof, een
traktatie van de AR.
Zoals we in de Ommelander Courant hebben kunnen
lezen worden de basisschoolkinderen in Uithuizen
eveneens getrakteerd door de Handelsvereniging
Uithuizen. Deze worden voor het naar buiten gaan in de
groepen door de leerkrachten uitgedeeld. Een mooi
initiatief om Sint Maarten in Uithuizen in goede banen te
leiden!

Voorgaande jaren trokken de kinderen en leerkrachten
van de groepen 1 t/m 4 erop uit om te gaan zingen voor
de bewoners van Hunsingoheerd. Vanwege de
coronasituatie kan dat nu niet doorgaan. Daar hebben
we op Brunwerd iets op bedacht.
Alle groepen zijn bezig met het oefenen van een
(nieuw) Sint Maarten lied. Van alle zingende groepen
wordt een filmpje gemaakt, die in de Hunsingoheerd
kan worden bekeken. Met deze digitale versie kunnen
de bewoners toch nog genieten van de voor hen zo
bekende

‘Sint Martinus Bisschop mit zien hoge houd
op’
traditie in november in Noord-Groningen!
Ter info: Het sint-maartensfeest wordt op 11 november,
of soms de avond ervoor, gevierd in sommige streken
van België, Nederland, Noord-Frankrijk, sommige

Sinterklaas
Het volgende feest dat er aan zit te komen is het feest
van onze Goedheiligman. Nu de optochten in onze
provincie niet doorgaan, wordt er volop door de drie
scholen in Uithuizen nagedacht over de manier waarop
we het Sinterklaasfeest kunnen vormgeven op onze
scholen.
Naast
een
gemeenschappelijk
deel,
organiseert iedere school een eigen deel van de
sinterklaasviering. We houden u zoals gebruikelijk op
de hoogte door middel van een speciale nieuwsbrief.
Online lessen
Onze collega Johan van Dalen zal met ingang van
maandag 2 november starten met het bieden van extra
hulp aan een aantal kinderen op Brunwerd. Dat gaat
meester Johan online vanuit z’n thuissituatie doen.
Meester Johan werkt volgens een vast rooster,
waarmee de aansturing door de leerkracht per groep
wordt geregeld.

