Groningen, 17 december 2020

Beste ouders/verzorgers,
Op een mogelijke lockdown waren we voorbereid, maar dat die afgelopen woensdag al in zou gaan,
dat heeft ons toch enigszins verrast. Het was even alle zeilen bijzetten maar, zoals u heeft gemerkt,
hebben alle kinderen voor deze week en voor de 2 weken na de kerstvakantie hun werk mee naar
huis gekregen. Over het online-gedeelte vóór de kerstvakantie heeft u inmiddels van de leerkracht
bericht gehad. Over het online-gedeelte na de kerstvakantie leest u verderop in deze nieuwsbrief.
We hopen dat de maatregelen die het kabinet nu getroffen heeft voldoende zullen zijn, want net als
u hebben we natuurlijk veel liever dat de school gewoon open is.
De noodopvang hebben we inmiddels op de rit gekregen. Ook hierover leest u verderop in deze
nieuwsbrief.
Gelukkig hebben we tussen de zomervakantie en nu prachtige onderwijsweken gehad, hebben we de
feesten ondanks corona op een fijne manier kunnen vieren en is het zelfs in deze tijd van
eenzaamheid nog gelukt om de bewoners van de Zuiderflat te verrassen met een mooie, door de
kinderen van groep 6, 7 en 8 zelfgemaakte kerstkaart en een kerststukje van de Bloemenwereld.

Gelukkig is onze directeur Marike Venema weer uit het ziekenhuis, zij is echter nog niet volledig
hersteld en moet nu thuis uitzieken. De communicatie over schoolzaken verloopt daarom via de
kanalen die staan onder het kopje ‘bereikbaarheid Brederoschool’.
Wij wensen iedereen ondanks de lockdown hele fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en een
heel fijn en gezond 2021.

Bereikbaarheid Brederoschool
Tijdens de lockdown zijn we bereikbaar, zowel via het ouderportaal MijnSchool voor de leerkrachten
en de directie en via onderstaande telefoonnummers/mail:
Kirsten van den Steen, locatieleider Brederoschool (0614286533/mail via het ouderportaal)
Monika Kleefman (0612790099/mail via post@brederoschool.o2g2.nl).
Noodopvang
Wanneer beide ouders werkzaam zijn in één van de vitale beroepen en daardoor opvang nodig
hebben, kan er contact opgenomen worden met de Brederoschool. Wij bieden noodopvang aan
tijdens de schooltijden.
U kunt contact opnemen met Kirsten van den Steen, locatieleider Brederoschool (0614286533/mail
via het ouderportaal) of met Monika Kleefman (0612790099/post@brederoschool.o2g2.nl).
Uiteraard geldt dit ook voor alleenstaande ouders in één van de vitale beroepen. Alleen bij hoge
uitzondering worden kinderen waarvan ouders niet aan bovenstaande criteria voldoen in overleg
geplaatst. We hebben nadrukkelijk de opdracht gekregen om de groep zo klein mogelijk te houden
i.v.m. het verspreiden van het coronavirus.
Het is belangrijk dat we tijdig weten dat u gebruik van de opvangmogelijkheid moet maken (bijv.
woensdag opvang nodig, dan uiterlijk maandagavond aangeven), dit i.v.m. de organisatie. Alleen in
uitzonderlijke/spoedgevallen kan er uiteraard ook later een beroep op opvang gedaan worden.
Indien u gebruik maakt van de noodopvang, wilt u dan het schoolwerk meegeven? We zullen
afwisselend aan het werk gaan en andere leuke activiteiten ondernemen. Net als iedereen zijn we
natuurlijk reuzetrots op alle mensen die het mogelijk maken om belangrijke zaken, waaronder de
zorg, zo veel mogelijk door te laten lopen.
Onderwijs op afstand
Ook in deze lockdown zal er natuurlijk onderwijs op afstand gegeven worden. We maken hierbij weer
gebruik van Webex. Voor de kerstvakantie zullen de leerkrachten in ieder geval al 1 contactmoment
inplannen met de kinderen. Na de vakantie zal er met een vast rooster gewerkt worden, zodat u op
de hoogte bent wanneer uw kind op Webex wordt verwacht.
We werken volgens een rooster zodat er twee vaste tijdstippen in de week zijn. Ons uitgangspunt is
minimaal 2 vaste momenten in de week en dan niet tegelijk met broertjes/zusjes omdat veel mensen
thuis niet voor alle kinderen een computer/tablet hebben.
Daarnaast is er dagelijks een vragenuurtje, deze zal ook via een agenda-item in MijnSchool komen te
staan. Ook daarbij proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met broertjes/zusjes.
De leerkracht is altijd via de mail in het ouderportaal bereikbaar voor vragen.
Instructie Webex
Tijdens de eerste lockdown hebben we voor het videobellen het programma Webex gebruikt. We
gaan dit programma nu weer gebruiken. De leerkracht zal op MijnSchool de link naar het
videogesprek delen.
Wanneer u op deze link klikt, zal het programma automatisch opstarten en zal er worden gevraagd
om de Webex app op uw computer te installeren als dit nog niet is gebeurd.
Een voordeel van de Webex app is dat het beeld en geluid wat beter zal zijn, maar het is niet
noodzakelijk om het programma te installeren als u dit liever niet doet. In dat geval moet u klikken
op 'neem deel vanuit de browser'.

Nu zal er worden gevraagd om een naam en e-mailadres. Bij naam moet de naam van uw kind
worden ingevuld en bij e-mailadres kan er een fictief e-mailadres worden ingevuld, bijvoorbeeld:
videobellen@gmail.com. U kunt uiteraard ook uw eigen e-mailadres invullen, maar dit is niet nodig
als u deze liever niet gebruikt.
Als het goed is kan uw kind nu deelnemen aan het gesprek.

Nogmaals een oproep voor de weken tijdens de kerstvakantie en de lockdownperiode
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 uitnodigend het
wordt om vernielingen aan te richten. Mochten zich
ongeregeldheden voordoen wilt u dan de politie bellen (0900-8844)
en/of het mobiele nummer van de Brederoschool (0612790099).

Mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag!
Met vriendelijke groet,
TEAM Brederoschool

