Groningen, 26 januari 2021

Beste ouders/verzorgers,

Deze keer een korte nieuwsbrief. Vooralsnog verandert er voor het onderwijs m.b.t. de
aangescherpte lockdown niet zoveel. We willen de kinderen en u als ouder(s) complimenteren voor
alle inzet. Tijdens de instructies zijn de kinderen aanwezig en doen goed mee. We merken dat steeds
meer kinderen een goed ritme vinden bij het maken van hun werk. De vragenuurtjes worden goed
bezocht. Voor de kinderen die dat nog niet doen, schroom vooral niet om daar gebruik van te maken.
Noodopvang
De noodopvang draait op volle toeren en is overvol. Uiteraard zijn de kinderen waarbij het echt niet
anders kan van harte welkom, maar we blijven er op aandringen dat, indien mogelijk, zo weinig
mogelijk gebruik gemaakt wordt van de noodopvang.
Jeugdjournaal
Nederland organiseert op 25 en 26 januari de online Climate
Adaptation Summit 2021. Heel veel belangrijke wereldleiders
nemen deel aan deze klimaatconferentie. In het kader van deze
conferentie is het jeugdjournaal vandaag op de Brederoschool
geweest. Kinderen van de Brederoschool hebben van alles
verteld over Bredero 3D-duurzaam en ons klimaatadaptieve
schoolplein. We raden iedereen natuurlijk aan vanavond om
19.00 uur naar het jeugdjournaal te kijken.

Koffieconcert
Voor het koffieconcert zijn er inmiddels al een paar leuke
inzendingen binnen. We verheugen ons op de volgende
inzendingen. Als uw kind(eren) mee wil doen, stuur dan voor de
voorjaarsvakantie een filmpje van het muzikale optreden via
WhatsApp van maximaal 3 minuten (komt niet op een paar
seconden aan) naar 0651308503 (Marike Venema). Graag duidelijk
de naam en de klas in een bericht erbij vermelden. Indien u hierover
nog vragen heeft, kunt een mail sturen naar Monika Kleefman via post@brederoschool.o2g2.nl.
Omdat de optredens uitgezonden gaan worden, is het belangrijk dat uw kind in het openbaar op het
beeldmateriaal te zien mag zijn.

Een leuke tip:
Nationale tuinvogeltelling 2021
Op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 januari is de nationale tuinvogeltelling. Iedereen die dat leuk
vindt, wordt gevraagd om op één van deze dagen een half uur de vogels in de tuin of op het balkon
te tellen. Het gaat om vogels die echt in de tuin te zien zijn, niet om overvliegende vogels. Leuk om
van tevoren nog even naar het inventarisatiedoek ‘Buitenlokaal Bredero’ op ons schoolplein te
kijken. Daarop staan heel veel vogels die in de omgeving van de school te zien zijn met de naam erbij.
Meer informatie kunt u vinden op: https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling

Tot slot willen we iedereen weer een hart onder de riem steken in deze ingewikkelde tijd.
Samen maken we er, naar omstandigheden, wat moois van.
Mochten er vragen zijn, neem dan vooral contact op met de leerkracht en/of de directie.

Met vriendelijke groet,
Namens het team
Marike Venema, directeur
0651308503

