
  

Groningen, 6 november 2020 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de Brederoschool,  

De herfst heeft zich nu echt ingezet. De bomen kleuren prachtig en de vallende bladeren dagen uit tot 
prachtig spel. 
 
We vinden het fijn dat, ondanks coronatijd, veel dingen gewoon door kunnen gaan. 
Een voorbeeld daarvan is ons vernieuwde plein. Kinderen van de bovenbouw hebben zich gebogen over 
de inrichting van ons nieuwe klimaat adaptieve schoolplein. Het plan is samen met verschillende 
aanbieders uitgevoerd en wordt al goed gebruikt.   
Niet alleen van kinderen, maar ook van ouders horen we veel positieve reacties over het vernieuwde 
plein, echt leuk om te horen. 
 

  
 
 
Hoe de komende feestmaanden precies gaan verlopen kunnen we nog niet voorspellen, maar wat we 
wel weten is dat we de feesten hoe dan ook op een leuke manier door laten lopen. 
 
Hieronder vindt u, zoals gebruikelijk, lopende zaken en belangrijke mededelingen voor de komende 
periode. 
 
Mochten er vragen zijn dan horen we het graag! 
We wensen iedereen een fijne en gezonde tijd toe. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het schoolteam, 
Marike Venema 
Directeur Brederoschool 
0651308503  



Corona 
Helaas moeten we dit nieuwbulletin toch weer beginnen met mededelingen rondom corona. 
 

- Verscherpte maatregelen: 
Dinsdag 3 november is het kabinet weer met verscherpte maatregelen gekomen. De 
maatregelen betreffen niet direct de scholen. Gelukkig blijven de scholen vooralsnog gewoon 
open. Om het zo te houden, blijft het belangrijk om ons aan de regels en afspraken te houden: 

 Maximaal één ouder per gezin brengt/haalt de kinderen van/naar school en verlaat zo snel 
mogelijk weer het plein.  

 Oudere kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar school. 

 Volwassenen houden 1,5 meter afstand.  

 Ouders en leerkrachten/de school communiceren via het ouderportaal MijnSchool, per mail 
of per telefoon. 

 Alleen in onderling overleg vinden er afspraken in de school plaats, na schooltijd. 

 In afwachting van de uitslag van een coronatest blijft de desbetreffende ouder thuis 
(kinderen kunnen dan dus niet door de betreffende ouder naar school gebracht worden). 

 In de school wordt triage toegepast en dragen volwassenen een mondkapje. Op het moment 
dat men op gepaste afstand zit, mag het mondkapje af. 

 De looproutes worden volgens afspraak gebruikt. 

 U kunt ons altijd bereiken via: post@brederoschool.o2g2.nl, 050-3210420 of 0651308503 
(Marike Venema). 
 

- Ventilatie: 
De afgelopen periode is er op alle scholen binnen ons bestuur onderzoek gedaan naar de 
werking van de ventilatiesystemen. Gelukkig kunnen we melden dat wat wij ook al wisten, 
bevestigd is door de metingen. Zelfs met de ramen dicht blijven de waarden met betrekking tot 
CO2/ventilatie binnen de gestelde normen. 
Ook al voldoet het systeem met gesloten ramen, toch zetten we uiteraard ook de ramen met 
regelmaat open. 
 

- Corona in het gezin: 
Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, is het heel belangrijk dat de 
school onmiddellijk op de hoogte gesteld wordt wanneer er sprake is van corona in het gezin. Dit 
kan gemeld worden via de leerkracht, de administratie of de directie. De directie neemt na 
melding contact op om vervolgafspraken te maken. 
 

- Kinderen in quarantaine: 
Wanneer kinderen voor meerdere dagen in quarantaine moeten, zorgt de school voor thuiswerk. 
De leerkracht neemt daarover contact met u op. 

 
 
Ouder gesprekken en voorlopige adviesgesprekken  
Inmiddels hebben alle ouders het eerste gesprek met de leerkracht(en) gehad. Op dit moment vinden de 
voorlopige adviesgesprekken met de ouders van groep 8 plaats. Gelukkig hebben alle gesprekken fysiek 
op school plaats kunnen vinden. 
Mochten er nog vragen zijn, neem dan vooral contact met de leerkracht op. 
 
 

mailto:post@brederoschool.o2g2.nl


Sint Maarten 
Natuurlijk hebben we ook dit jaar lampionnen gemaakt.  
In verband met corona kunnen de jongste kinderen helaas niet naar Maartenshof en de Zuiderflat, maar 
op school gaan we er uiteraard een feestje van maken. Onderling gaan de kinderen de lampionnen aan 
elkaar laten zien en liedjes voor elkaar zingen. Op de school krijgen de kinderen krijgen ook wat lekkers. 
 
Wilt u de kinderen voor 11 november een lampionnenstokje met een lampje eraan meegeven, voorzien 
van naam? 
 
We krijgen veel vragen van ouders of er ’s avonds wel gelopen kan worden. Uiteraard kunnen wij het 
volgende niet met zekerheid zeggen, maar wat wij begrepen hebben, kan er gewoon gelopen worden. 
Het liefst in kleine groepjes met maximaal twee (liefst één) ouders en in principe niet bij de winkels 
langs.  
Omdat de winkels toch graag iets willen geven, wordt er op de Brederoschool iets voor alle kinderen 
gebracht namens de winkeliersverenigingen van Helpman en het Overwinningsplein. Het is dus echt niet 
de bedoeling dat de kinderen langs de winkels gaan.  
 

 
 
 
Fietsen 
In de inleiding schreven we al over ons mooie nieuwe schoolplein. Door de verandering van het 
schoolplein is ook de plek voor de fietsen veranderd. In verband met de toegankelijkheid van de school 
vragen we met klem om de fietsen op de daarvoor bestemde plekken te parkeren. 
 
Zoals bekend wordt er op het schoolplein en de toegang daartoe niet gefietst. We zijn blij dat zowel 
kinderen als volwassen zich hier goed aan houden. Op één plek gaat het nog niet helemaal goed. Dat 
betreft het stukje wandelpad tussen de Anton Coolenlaan en het fietspad rond de school. We merken 
dat daar met regelmaat nog gefietst wordt. We willen graag dat alle kinderen veilig naar school kunnen 
gaan. Daarom vragen we u om ook op dit stukje te gaan lopen, eventueel met de fiets aan de hand. 
 
 
 
 


