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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.
Gym 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.
Kinderpostzegels
Onze school doet dit jaar weer mee aan de landelijke
kinderpostzegelactie. Van woensdag 23 tot en met
woensdag 30 september zijn de leerlingen van groep
6/7/8 druk doende met de kinderpostzegels en
kaartensets, deze keer corona proof.

voorlezen in de groepen kunnen gaan voorlezen om de
titel
‘de voorleesvoice van Brunwerd’
Het is inmiddels gebruikelijk dat tijdens de
kinderboekenweek alle groepsleerkrachten in het kader
van leespromotie een boek aanschaffen. In de groepen
wordt gewerkt met de speciale lespakketten. Alle
leerlingen ontvangen een boekenweekkrant.
Activiteitenraad
De school wordt in het schooljaar 2020-2021 ook door
de activiteitenraad in de sfeer van verschillende
seizoenen, thema’s en vieringen gebracht. Vanwege de
coronasituatie doen we dat nu anders.
De vrijwilligers van de AR kunnen buiten schooluren om
in de school terecht en hebben de beschikking over de
te gebruiken materialen.
Vervolgens zal de activiteitenraad, zoals zij dat zo goed
kunnen, de school sfeervol aankleden.
Kindermaand
Al meer dan tien jaar is Oktober Kindermaand een
begrip in Groningen, Friesland en Drenthe. Tijdens
Oktobermaand Kindermaand kunnen kinderen van vier
tot en met 12 jaar de hele maand elke zaterdag en
zondag gratis een activiteit bezoeken bij de
deelnemende instellingen. Ook in 2020 organiseert
Erfgoedpartners,
de
steuninstelling
voor
erfgoedorganisaties in Groningen, dit evenement.
Hoewel
minder
instellingen
kinderen
kunnen
ontvangen, is het belangrijk dat zij ook nu de wereld
van kunst en erfgoed ontdekken. Vooral omdat cultuur
kan helpen om de wereld en je eigen omgeving op een
andere manier te bekijken. De activiteiten worden
gepubliceerd op www.kindermaand.nl
Ga met je ouders, opa en oma of oom en tante op pad
naar bijzondere musea, theaters, borgen, molens en
andere activiteiten.
Alle kinderen ontvangen via school een spaarkaart voor
deelname.

Kinderboekenweek
Van woensdag 30 september tot en met vrijdag 9
oktober
doen
we
mee
aan
de
bekende
kinderboekenweek. Onder het motto:

‘En Toen…..’
staat de kinderboekenweek volledig in het teken van de
geschiedenis.
Tijdens de kinderboekenweek wordt er volop aandacht
besteed aan het lezen én voorlezen van boeken.

Deze kinderboekenweek staat weer in het teken van
allerhande activiteiten waarover we u apart informeren.
We kunnen alvast verklappen dat de winnaars van het

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

Muziek in ieder kind
In het schooljaar 2020-2021 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
algemene muzikale vorming. De lessen worden één
keer per twee weken op vrijdag gegeven door juf
Femke Wegter.
De Vreedzame School
Vanaf de zomervakantie tot aan de herfstvakantie zijn
we op school bezig met de ‘we horen bij elkaar weken’.
Gedurende deze weken maakt elke groep afspraken
over hoe we met elkaar omgaan in de groep, welke
sociale vaardigheden we belangrijk vinden in de
groep. 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. In
coronatijd zijn de groepsleerkrachten vanaf 8.15 uur zo
veel mogelijk buiten op het plein om de leerlingen te
ontvangen en te begroeten.

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 hebben we op dit moment enkele
stagiaires.
Team Cosis
Na lange tijd van afwezigheid zijn de meewerkers van
Cosis enthousiast en vol goede moed weer begonnen.
Op Brunwerd werken we al een aantal jaren samen met
meewerkers van Cosis. Zij ondersteunen met name de
leerkrachten in de onderbouw bij de vele activiteiten die
plaatsvinden bij de jongste leerlingen van onze school.
Daarnaast wordt er koffie en thee gezet, worden de

handgrepen van deuren en trapleuningen in coronatijd
dagelijks schoongemaakt en wordt met volle kracht een
bijdrage geleverd aan het onderhoud van het
schoolplein. We zijn trots op deze samenwerking en zijn
heel erg blij met de terugkeer van de meewerkers op
school. Een samenwerking die we graag willen blijven
voortzetten.
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
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
De corona situatie blijft maar doorgaan met op dit
moment een toenemende aantal besmettingen in onze
prachtige provincie Groningen, die ondertussen als
zorgelijk wordt bestempeld. Het voelt alsof Corona wel
héél dichtbij gaat komen. Daarom moeten we
waakzaam blijven omwille van onze eigen veiligheid en
gezondheid. Hoe graag we de contacten met de
ouders/verzorgers graag anders zouden willen zien, we
moeten de richtlijnen en regels voorlopig zo strikt
mogelijk blijven hanteren. Dat betekent nog steeds, dat
kinderen worden afgezet bij het schoolhek en dat vader
en/of moeder noch op het plein, noch in school komen.
Als team van Brunwerd willen we zichtbaar blijven.
Daarom zullen de leerkrachten los van het pleinrooster
zo veel mogelijk buiten zijn, zodat we elkaar kunnen
aanspreken met in achtneming van de 1,5
afstandsregel.
Oudergesprekken en maatregelen
Deze week en in sommige gevallen de volgende week
vinden de oudergesprekken voor de kinderen van de
groepen 2 t/m 8 plaats. Dat doen we online en niet op
de fysieke manier zoals we dat jaar in, jaar uit gewend
zijn, namelijk de ouders/verzorgers op gesprek in
school bij de juf of meester in de klas. Op de
startvergadering bij aanvang van het nieuwe schooljaar
op 14 augustus 2020 heeft het team van Brunwerd dit
besluit genomen. Daarin heeft overleg met de MR in de
laatste schoolweek eveneens een rol gespeeld:
'doorgaan op de manier van werken en handelen zoals
voor de zomervakantie, de ouders/verzorgers aan het

hek (OB) en aan het begin van het schoolplein (MB-BB)
en zo weinig mogelijk anderen in school toelaten.’
Ondanks het strikt toepassen van triage en 1,5 afstand
regel houdt het team vast aan het besluit op basis van
in achtneming van de veiligheid van de leerkrachten en
leerlingen en de risico's op het ontstaan van
besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Dat wordt
lastig als we 100 gezinnen (x één of twee
ouders/verzorgers) in onze school moeten toelaten. We
hebben een groot gebouw, met jammer genoeg ook
enkele smalle toegangsruimten.
Er zijn ons enkele reacties bekend van het (te) weinig
zichtbaar zijn van de leerkrachten/het team in o.a. het
contact aan het hek (OB) en aan het begin van het
plein (MB-BB). Daar werken we inmiddels als team aan.
Met name aan de voorkant van het grote plein, stellen
we ons duidelijker op. De leerkrachten zullen zo meer
zichtbaar
én
aanspreekbaar
zijn
voor
de
ouders/verzorgers.
Het team van OBS Brunwerd wil hierbij benadrukken
dat ze heel graag de ouders/verzorgers weer in school
zien op de manier zoals we dat al doen. Bij iedere
beslissing of aanpassing in de (jaar)planning nemen we
daarbij voortdurend de veiligheid in acht én in
overweging. Daarbij is er geen sprake is van onwil,
maar van onmacht!
Huisvesting en onderhoud
Een jaar geleden waren we in deze tijd druk bezig met
de voorbereidingen van de verhuizing naar de nieuwe
school. Bijna een jaar verder in de nieuwe school
kunnen we stellen dat we het gebouw en de omgeving
naar tevredenheid gebruiken. Echter, er zijn ook een
aantal zaken waar we inmiddels minder tevreden over
zijn. Vanuit de directies van de drie scholen hebben we
een overleg aangevraagd met de projectleider van de
Gemeente Het Hogeland. In dat overleg, dat op
maandag 28 september heeft plaatsgevonden, hebben
we ons ongenoegen kenbaar gemaakt. Het gaat daarbij
om de volgende zaken: onderhoud van het schoolplein,
vieze ramen en boeidelen, het klimaatsysteem, het
parkeren, de afvalbakken en een extra tegelpad voor
Brunwerd richting het kleuterplein.
Goed om te melden, dat er vanuit het overleg op korte
termijn een aantal acties zullen gaan plaatsvinden. De
afvalbakken worden geplaatst, het onderhoud van het
schoolplein wordt (weer) in gang gezet, dit najaar zullen
de ramen en de boeidelen worden schoongemaakt en
er wordt een tegelpad aangelegd. Dat pad is bedoeld
voor de ouders/verzorgers van Brunwerd om op een
fatsoenlijke manier de kinderen te kunnen afzetten aan
het hek aan de achterkant van de school. Vanwege de
coronasituatie gaan de kinderen van de groepen 1 tot
en met 4 aan de achterkant via een eigen looproute
naar binnen. Het pad gaat een verbinding vormen
tussen het gele fiets/wandelpad en het pad naar het
toegangshek van het kleuterplein.
Jumbo spaaractie
Vanaf woensdag 30 september kunt u bij Jumbo gaan
sparen voor OBS Brunwerd. Bij elke besteding van €10,
ontvangt u een spaarpunt. Deze spaarpunten kunt u
toekennen aan de school van uw keuze. Wij willen u
natuurlijk vragen ze aan Brunwerd te geven. Van de
punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leeren spelmaterialen/sport- en spelmaterialen voor de
kinderen aanschaffen.
Op de website www.jumbosparenmetelkaar.nl kunt u
onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen

zijn. Op deze site kunt u de spaarpunten ook direct aan
onze school toekennen.
Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de
Jumbo Sparen met Elkaar app. Deze app is
beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is
te downloaden in de App Store of Google Play Store.
Met de Jumbo Sparen met Elkaar app kunnen de
spaarpunten heel makkelijk en snel gescand en
geactiveerd worden.
We willen u alvast bij voorbaat danken voor het sparen
voor onze school.
Schoolfruit
In het schooljaar 2020-2021 kan Brunwerd weer
deelnemen aan het EU-schoolfruit programma.
Daarvoor hebben we een schoolfruitovereenkomst
getekend. Dat betekent dat we vanaf week 46 fruit en/of
groente iedere week aan de kinderen aanbieden. Van 9
november 2020 t/m 16 april 2021 ontvangen alle
leerlingen van onze school drie gratis porties groente
en fruit per leerling per week. 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. Het opstarten van
schoolfruit vereist enige afstemming op o.a. de
leverancier en de distributie. We krijgen nog een
leverancier toegewezen, die elke week groente en fruit
aflevert op school. Afhankelijk van de dag van levering
bepalen we op welke dagen we groente en fruit gaan
aanbieden. 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.
Je kan pas zeggen dat je iets wel/
niet lekker vindt als je het eerst hebt geproefd!

MR Nieuws
In de eerste vergadering van de MR op 22 september jl.
dit jaar werden 2 nieuwe MR-leden welkom geheten,
namelijk Lyanne Wiltjer (OG) en Marijke Stiekema (PG).
Uit de aangeleverde informatie van de directeur werd
een aantal items benoemd en besproken, die op
verzoek
aan
de
ouders/verzorgers
worden
gecommuniceerd via de nieuwsbrief. Het jaarverslag
van de MR is inmiddels goedgekeurd. De speerpunten
van de MR voor komend jaar zijn naast de reguliere
zaken: communicatie richting ouders, Vreedzame
School en het uitwerken van de samenwerking met
KindH. In de volgende vergadering (24 november,
16.00 uur) zal afscheid worden genomen van José
Sietsema die zich de afgelopen 5 jaar namens ouders
heeft ingezet in de MR.

Verkeersplan
Sinds de verhuizing naar de Nieuwe School Uithuizen
maken alle drie de scholen gebruik van een
verkeersplan. Dat plan is met medewerking van de
medezeggenschapsraden van de scholen en een
aantal vrijwilligers tot stand gekomen. Om voldoende
kennis te hebben van het plan en daarmee een juiste
uitvoering van de afspraken vanuit het plan sturen we
het verkeersplan mee met de nieuwsbrief.
Herfstvakantie
Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 oktober (week
42) hebben we herfstvakantie. De leerlingen zijn dan
vrij. We wensen iedereen alvast een fijne
herfstvakantie!

