Groningen, 4 januari 2021

Beste ouders/verzorgers,
Allereerst een heel goed en vooral gezond 2021!
Net als u waarschijnlijk, hadden wij ons de start van 2021 heel anders voorgesteld. Het liefst waren
we natuurlijk op school met alle kinderen begonnen. Zelfs in de kerstvakantie spande het er nog om
of het basisonderwijs slechts één week in lockdown zou moeten of toch twee, maar toen de cijfers
tegen bleken te vallen werden het toch de vooraf al aangekondigde twee weken. Het wordt zelfs
nog spannend of de lockdown niet verlengd zal worden.
We moeten het maar nemen zoals het komt en proberen er het beste van te maken.
De Brederoschool is goed voorbereid op deze lockdown. U heeft de weekplanning voor deze week
van uw kind(eren) ontvangen en daarbij ook de inbelmomenten.
We vinden het belangrijk om nogmaals te melden dat mocht u ergens mee zitten of vragen hebben,
we tijdens de lockdown bereikbaar zijn, zowel via het ouderportaal MijnSchool voor de leerkrachten
en de directie als via onderstaand telefoonnummer/mail:
Kirsten van den Steen, locatieleider Brederoschool (0614286533/mail via het ouderportaal) en
Monika Kleefman via post@brederoschool.o2g2.nl.
Tot zover de inleiding, hieronder vindt u verdere informatie.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag!
Met vriendelijke groet,
TEAM Brederoschool

Thuiswerken tijdens de lockdown
Op vrijdag komt de weekplanning voor de daarop volgende week online via MijnSchool. In de
weekplanning kunt u precies zien wat uw kind op welke dag tenminste moet doen. Daarnaast bieden
we dagelijks zowel een beweegopdracht als een buitenopdracht en zijn er regelmatig andere leuke
Challenges te vinden in MijnSchool. Aan deze opdrachten kunnen de kinderen vrijwillig meedoen.
Het is belangrijk dat kinderen deelnemen aan de instructiemomenten via Webex. De linkjes hiervoor
vindt u in de agenda. Deze kunt op de dag zelf aanklikken. Hetzelfde geldt voor de ingeplande
vragenuurtjes. Op deze vragenuurtjes kunnen kinderen inbellen als ze ergens niet uitkomen. In
tegenstelling tot de verplichte instructiemomenten kan van de vragenuurtjes gebruik gemaakt
worden, maar dat hoeft niet.

Ouderportaal MijnSchool
Veel ouders maken gebruik van de MijnSchool-app. Deze app werkt anders dan het
ouderportaal van MijnSchool waarbij je via een browser
(www.brederoschool.mijnschool.nl) moet inloggen. Wij adviseren u om via
https://brederoschool.mijnschool.nl/ in te loggen. Daar staan de berichten goed
geordend en zijn ze makkelijker terug te vinden.

Noodopvang
De school is weer begonnen en daarmee ook de noodopvang. Omdat het belangrijk is, in verband
met de lockdown, de noodopvang zo beperkt mogelijk te houden, geven we hieronder nogmaals de
criteria aan.
- Wanneer beide ouders werkzaam zijn in één van de vitale beroepen en daardoor opvang
nodig hebben, kan er contact opgenomen worden met de Brederoschool.
- 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.
De noodopvang wordt geboden tijdens de reguliere schooltijden.
Voor aanvraag van de noodopvang kunt u contact opnemen met Kirsten van den Steen, locatieleider
Brederoschool (0614286533/mail via het ouderportaal) of met Monika Kleefman
(post@brederoschool.o2g2.nl).
Wanneer uw kind corona-gerelateerde klachten heeft, kan hij/zij niet naar de noodopvang. Bij koorts
in het gezin kunnen alle kinderen in het gezin niet naar de noodopvang.
Bij het brengen en halen van en naar de noodopvang haalt/brengt, net als voor de kerstvakantie, één
ouder/verzorger de kinderen.

Kerstvakantie
Wij zijn blij te kunnen melden dat er bijna geen vernielingen zijn gepleegd
rond school tijdens de kerstvakantie. We willen iedereen bedanken die
samen met ons een oogje in het zeil gehouden heeft.

Kerstverrassing Zuiderflat
In de kerstvakantie hebben alle bewoners van de Zuiderflat een zelfgemaakte kerstkaart en een
kerststukje gekregen van de Brederoschool in samenwerking met Bloemenwereld. De reacties waren
ontroerend, de bewoners waren er erg blij mee.
Koffieconcert
Wie de Brederoschool kent, weet dat we hoe dan ook doorgaan met belangrijke en mooie dingen.
We weten nog niet precies hoe we het gaan doen, maar dat er een alternatief koffieconcert gaat
komen staat vast.
Wil je meedoen, begin dan alvast met oefenen! We houden de tijd van maximaal 3 minuten per
optreden aan.
Naar alle waarschijnlijkheid zal het iets digitaals worden, denk aan bijvoorbeeld een livestream. Het
is daarbij wel belangrijk dat je op de foto/video mag. Verdere informatie volgt later.

