
 

Groningen, 18 februari 2021 

Beste ouders/verzorgers, 

Kunnen we eindelijk weer naar school, vallen er meteen twee dagen uit door weercode rood… 
Het was een raar begin na vijfenhalve onderwijsweek lockdown. Net als de kinderen en u hadden we 
ons verheugd om weer met de kinderen aan de slag te gaan. Wie had kunnen bedenken dat meteen 
de eerste dag niet door kon gaan i.v.m. extreme weersomstandigheden en de maandag erop nog een 
keer. Ook hier willen we nog even laten weten dat ook wij het als heel vervelend hebben ervaren dat 
het onderwijs geen doorgang kon vinden. Vervelend voor de kinderen en voor veel ouders die 
plotseling van alles moesten regelen, vervelend ook voor de leerkrachten die plotseling het 
onderwijsprogramma weer om moesten gooien terwijl ze zich er zo op hadden verheugd om weer in 
levenden lijve met de kinderen aan de slag te gaan.  
We willen nogmaals benadrukken dat het besluit om de scholen te sluiten niet bij de scholen lag, 
maar in het feit dat er weercode rood was afgegeven. Net als tijdens de lockdown zaten we met z’n 
allen in hetzelfde schuitje. We willen velen van u hartelijk danken voor het begrip en de flexibiliteit. 
We weten hoe lastig het was om op korte termijn van alles te moeten regelen voor de kinderen. Van 
enkele reacties, het waren er gelukkig maar een paar, zijn we geschrokken. We hopen dat de mensen 
die echt nare en persoonlijk dingen hebben aangegeven zich realiseren dat het team van de 
Brederoschool niets liever doet dan er juist voor de kinderen en u te zijn, maar dat wij ons, net als 
iedereen, aan de regels moeten houden. 
 
We moeten het afkloppen, maar gelukkig zijn er op de Brederoschool nog geen klassen geweest die 
in thuisquarantaine moesten. Bij voorbaat willen we in deze nieuwbrief aangeven dat we, mocht zich 
dit voordoen, ook hier de overheidsbepalingen moeten volgen. We zien er nu al tegenop om u te 
moeten melden dat uw kind vijf dagen, mogelijk zelfs tien dagen in thuisquarantaine moet. Het zal 
van u weer veel geregel en flexibiliteit vragen. We hopen dan ook dat iedereen zich zoveel mogelijk 
aan de coronaregels houdt zodat we hopelijk geen klassen naar huis hoeven te sturen. Tegelijkertijd 
realiseren we ons dat, ondanks het zich houden aan de coronaregels, het iedereen kan overkomen 
om toch besmet te raken. Daarom is het heel belangrijk om, als het ons toch overkomt, het zo snel 
mogelijk te melden zodat we meteen het protocol in werking kunnen stellen om erger te voorkomen.  
 
De eerste twee weken zitten er weer op. 
We wensen iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie! 
 
Zoals gebruikelijk vindt u hieronder nog nieuws op onderwerp. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Marike Venema 
Directeur Brederoschool 
0651308503 
m.venema@o2g2.nl  



IJspret 
Hoewel de sneeuw en ijzel ook voor behoorlijke overlast heeft gezorgd, hebben we op de 
Brederoschool natuurlijk ook genoten van de sneeuw en het ijs. Hieronder een kleine impressie. 
 

 
 

Ventilatie 
Al eerder hebben wij u gemeld dat we op de Brederoschool een goed werkend ventilatiesysteem 
hebben. Dat bleek ook al uit het onderzoek van het bestuur. In de bijlage vindt u een brief met de 
bevindingen van het bestuur m.b.t. de Brederoschool. 
 
 
Locatie Van Ketwich 
Vanochtend hebben wij u nader bericht over onze uitbreiding van lokalen aan de Van Ketwich 
Verschuurlaan 90. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het betreffende bericht.  
 
 
Parkeren op het pleintje 
Helaas krijgen we weer klachten van omwonenden m.b.t. het parkeren op de pleintjes aan de 
Merodelaan en de Anton Coolenlaan. We verzoeken iedereen vriendelijk om geen auto’s te parkeren 
voor garages en uitritten.  
 

 

Corona 
We zijn heel blij dat bijna iedereen zich goed aan de corona-afspraken houdt. Indien nodig spreken 
we mensen even persoonlijk aan zodat ook zij zich aan de afspraken houden. Voor zover wij weten 
blijven de afspraken van kracht, ook na de voorjaarsvakantie. Mocht dit veranderen dan stellen wij u 
z.s.m. op de hoogte. 
 
 

Brugfunctionaris 
Anouk is onze brugfunctionaris op school. Anouk is op donderdag te vinden in het kantoor 
van het kleutergebouw 1/2a, 1/2b en 1/2e. Heeft u iets te vragen, te regelen, wilt u een 
afspraak maken, kennismaken of gewoon even een gezellig praatje, kom dan langs! U mag 
haar ook benaderen via de mail: anouk.de.vries@o2g2.nl. Zij kan u helpen bij het aanvragen 
van een vergoeding van het schoolreisgeld. Ook kan zij veel regelen voor uw kind: een 
lidmaatschap bij een sportvereniging, muzieklessen voor uw kind, een tweedehands fiets, 
zwemdiploma en nog meer zaken.  
 

mailto:anouk.de.vries@o2g2.nl


 

Koffieconcert 
We hebben een paar hele leuke filmpjes voor het digitale koffieconcert binnen gekregen. Het zijn er 
echter zo weinig dat het niet zinvol is om het koffieconcert door te laten gaan. We hebben van veel 
kinderen begrepen dat ze het toch veel liever live doen, daarom wachten we af tot we het weer echt 
op het podium met publiek kunnen organiseren. 
 

 

Schoolfruit 

Gezonde voeding is belangrijk. Na de 
voorjaarsvakantie starten we weer met schoolfruit. 
Dit betekent dat in alle klassen, tijdens de 
ochtendpauze op dinsdag, vers fruit beschikbaar is 
voor de leerlingen. Dit vervangt niet de pauzehap, 
maar is een extraatje zodat iedereen in de pauze 
een stukje fruit heeft.  
 


