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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.
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.
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Kinderpostzegels
De leerlingen van onze groep 7 hebben dit jaar
beste beentje(s) voorgezet met de verkoop
kinderpostzegels en allerhande (kerst)kaarten.
opbrengst was maar liefst € 7,6 miljoen. Dat is
bijzonder hoge opbrengst.
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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.....
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Google Santa Tracker

onder vermelding van naam van uw kind(eren) en
de groep(en) waarin uw kind(eren) zit(ten).

Dit is al jaren dé kerstapp en dat zal zeker in 2020 niet
anders zijn.

De ouders/verzorgers die nog niet hebben betaald
ontvangen persoonlijk een betaalherinnering!

Wat je krijgt: een kerstdorp dat 24 december verandert
in een trackingsysteem, waarmee de kerstman gevolgd
kan worden op zijn reis over de hele wereld.

-

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.

-

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

De activiteiten waarmee de kinderen zich in het
kerstdorp
kunnen
vermaken:
leren
coderen
(programmeren) met de elfen van de kerstman,
ontdekken hoe Kerst over de hele wereld gevierd wordt,
een quiz over de tradities rondom de feestdagen, zelf
tekenen, schilderen en ontwerpen, de kerstman
veranderen door zijn baard te knippen, te kleuren en te
föhnen, etc.
Dit Google product probeert je natuurlijk te verleiden om
andere Google producten te verbinden aan deze app.
Advies: ga hier mediawijs mee om. Bekijk eerst wat er
aan tips geboden wordt en bepaal (zo mogelijk met de
kinderen) of je het zinvol vindt of niet. Zo leren de
kinderen om niet zomaar alles goed te vinden, maar
eerst kritisch te kijken naar wat hen voorgeschoteld
wordt.

De
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is
te
vinden
op:
https://santatracker.google.comJumbo 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
Veel kijk- en speelplezier gewenst, goede dagen en
een zeer voorspoedig 2021!
Redactie: ICT L&E
Sinterklaas
Vrijdag 4 december vieren we Sinterklaas op Brunwerd.
Ondanks de beperkingen rondom de corona situatie
organiseert iedere school in de NSU een eigen
Sinterklaasprogramma.
We
vieren
Sinterklaas
gedurende de ochtend van 8.30 – 12.00 uur. Beide
pleinen worden ‘s ochtends voorzien van muziek.
Onlangs hebben alle ouders/verzorgers een brief
ontvangen met informatie over het programma. Vanaf
12.00 uur zijn alle kinderen ‘s middags! We wensen
iedereen een fijne Sinterklaasfeest.

Kerstviering
Het eerste deel van het schooljaar sluiten we af met de
gebruikelijke kerstviering.
Ondanks de bijzondere omstandigheden vieren we dit
jaar wél kerst op OBS Brunwerd. Vanwege de corona
situatie passen we ons kerstprogramma dit jaar
enigszins aan. Onze jaarlijkse viering is deze keer op
donderdagmorgen 17 december en niet op de
woensdagmiddag zoals we dat gewend zijn.
De activiteitenraad is inmiddels samen met het team
begonnen met de voorbereidingen. We sluiten de week
af met de jaarlijkse kerstuitstuif in sporthal De Mencke
op vrijdag 18 december. Alle leerlingen gaan op vrijdag
tot 12.00 uur naar school. Dan begint de kerstvakantie.
Van maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari
2021 hebben we vakantie. Op maandag 4 januari
worden de kinderen vanaf 8.15 uur weer op school
verwacht.

Activiteitenraad
De activiteitenraad is op zoek naar ouders/verzorgers
die zich graag willen gaan inzetten voor de school.
Vanwege het vertrek van een ouder/verzorger kan de
activiteitenraad op korte termijn extra hulp gebruiken.

De activiteitenraad ondersteunt in overleg het team bij
het organiseren en aankleden van de school bij de
verschillende vieringen als Sint Maarten, Sinterklaas,
Kerst, Pasen en pleinfeesten. Mocht u geïnteresseerd
zijn dan kunt u contact opnemen met Miranda
Kalfsbeek (ouder van Björn en Pepijn Rozema):
miranda.kalfsbeek@live.nl / 06-44883797.
Jumbo spaaractie
De afgelopen weken hebben we als school meegedaan
aan de spaaractie van de Jumbo supermarkten. Sparen
bij de Jumbo voor OBS Brunwerd betekende een
spaarpunt bij elke besteding van €10. Dankzij alle
ouders/verzorgers, die hun boodschappen hebben
gedaan bij de Jumbo en ons de spaarpunten hebben
geschonken, hebben we op Brunwerd het volgende
bedrag mogen ontvangen:

Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk
extra leer- en spelmaterialen/sport- en spelmaterialen
voor de kinderen aanschaffen. We willen we kinderraad
vragen om een plan te maken voor de aanschaf van
materialen.
We willen alle ouders/verzorgers bedanken voor hun
medewerking aan de actie. Brunwerd blijkt volgens de
Jumbo het hoogste bedrag te hebben binnengehaald.

