
 

Groningen, 30 november 2020 

Beste ouders/verzorgers 

Bijna zitten we in de laatste maand van 2020, we stevenen af op 2021.  

Nog steeds houdt het coronavirus ons in de greep. Al eerder gaven we aan dat de Brederoschool, 

ondanks het coronavirus, zoveel mogelijk dingen door laat gaan, maar dan wel coronaproof, met 

kleine aanpassingen. Dat geldt ook voor de feesten in december. 

 

Hieronder zetten we een aantal dingen nog even op een rij: 

 

Sinterklaas 

Gelukkig komt de goedheiligman onze school toch bezoeken. Hij komt op 

donderdag 3 december op de Brederoschool. Er komt geen gezamenlijke 

ontvangst op het plein, maar………… het wordt natuurlijk een hele leuke en 

spannende dag. 

 

Voor de kinderen die Sinterklaas helpen d.m.v. lootjes trekken is het heel belangrijk dat zij woensdag 

2 december hun surprise en gedicht naar school meenemen/brengen! 

 

Kerst 

Ook de activiteiten rond kerst gaan gewoon door, maar helaas zonder 

ouders/andere volwassenen dan het team. 

Op vrijdag 11 december is er, net als voorgaande jaren, een 

kerstknutselochtend, maar nu alleen in de eigen groep.  

 

In plaats van het kerstdiner zal er op vrijdag 18 december een kerstontbijt 

zijn. Het wordt een coronaproof ontbijt, de leerkrachten verzorgen het ontbijt, er hoeven dus geen 

hapjes meegenomen te worden. Wel is het natuurlijk de bedoeling dat kinderen op hun mooist/in 

kerstkleding verschijnen aan het ontbijt. Net als bij het kerstdiner zal het (nog) donker zijn, zullen de 

lichtjes branden, wordt het kerstverhaal verteld en wordt het ontbijt onderbroken door 

stukjes/optredens van de kinderen. 

 

Een oproep voor de laatste weken vóór en tijdens de kerstvakantie 

Ondanks het vuurwerkverbod merken we dat er toch veel geknald 

wordt rondom de school en op het plein. Helaas gaat dit soms met 

vernielingen gepaard. We roepen iedereen op die wel eens een 

ommetje maakt en/of de hond ’s avonds uitlaat, de omgeving van de 

school/het schoolplein mee te nemen in het rondje. Hoe meer 

beweging rond de school en het plein, hoe minder uitdagend het wordt 

om vernielingen aan te richten. Mochten zich ongeregeldheden 



voordoen wilt u dan de politie bellen (0900-8844), de schooladministratie (0612790099) of de 

directeur (0651308503).  

 

We wensen iedereen een hele fijne decembermaand! 

 

Mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag! 

 

Met vriendelijke groet, 

Marike Venema 

Directeur Brederoschool 

0651308503 

  

 


