Groningen, 9 maart 2021

Beste ouders/verzorgers,
Voor de voorjaarsvakantie was het nog een beetje onwennig op school na de lockdown.
Het lijkt alweer zo lang geleden dat we door weercode rood de eerste twee weken slechts vier dagen
naar school konden. Toen meteen een week voorjaarsvakantie, maar vorige week was er eindelijk
weer een ‘gewone’ schoolweek. Gelukkig zonder al te veel coronaperikelen. Het blijft een groot
schrikbeeld dat we mogelijk groepen naar huis in quarantaine moeten sturen. Laten we het
afkloppen, tot nu toe is dit gelukkig, in tegenstelling tot diverse scholen in stad en omgeving, nog niet
nodig geweest.
De komende weken staan in het teken van hard werken in een fijne en ontspannen sfeer, toetsen
afnemen, rapporten en rapportgesprekken. Als het goed is, heeft u allemaal voor de paasdagen een
digitaal rapportgesprek gehad.
Wij wensen iedereen weer fijne weken toe. Mocht er iets zijn, wacht dan niet tot het rapportgesprek,
maar stuur een bericht/verzoek om even te bellen naar de leerkrachten via MijnSchool of mail/bel
naar post@brederoschool.o2g2.nl, 050 3210420, m.venema@o2g2.nl, 0651308503.
Mochten er eerder dan het verschijnen van de volgende nieuwsbrief ontwikkelingen/veranderingen
optreden, dan stellen we u voortijdig op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Marike Venema
Directeur Brederoschool

Hieronder vindt u belangrijke zaken op onderwerp.

Margedagen
I.v.m. de lockdown en de mogelijk opgelopen achterstanden vervallen
alle margedagen dit schooljaar. Op de aangekondigde margedagen is er
dus gewoon school!

Goede vrijdag
In de jaaragenda stond het al, maar voor alle zekerheid zetten we het
hier toch nog even neer. Goede vrijdag was al een aantal jaren een vrije
dag voor de kinderen, maar het personeel was gewoon aan het werk.
Vanaf dit schooljaar is goede vrijdag ook voor de kinderen een gewone
schooldag. Geen vrij dus, maar gewoon naar school op goede vrijdag!

Verkeersveiligheid
Nu de herinrichtingswerkzaamheden rondom de Vestdijklaan steeds
intensiever worden en grote delen van de Vestdijklaan afgesloten zijn, merken
we dat het moeilijker wordt om de school per auto dichtbij te bereiken.
We willen iedereen vragen zoveel mogelijk op de fiets en te voet naar school te
komen. Mocht dit echt niet lukken, neem dan de tijd zodat u de auto iets
verder weg kan parkeren dan de pleintjes aan de Merodelaan en de Anton
Coolenlaan. We willen u vragen vooral rekening te houden met de kinderen (en
hun ouders) die op de fiets en te voet komen, dus het fietspad vrijhouden, in principe niet dubbel
parkeren en zeker niet voor uitritten en garages gaan staan. Zou u vooral bij het parkeren en
wegrijden de tijd willen nemen om goed te kunnen kijken naar alle kanten voor de veiligheid van
onze kinderen? In het verleden is het een aantal keren voorgekomen dat de politie bekeuringen uit
heeft moeten delen. We hopen dat dat niet nodig is en dat iedereen zich verantwoordelijk gedraagt.

Corona
We willen iedereen weer van harte bedanken voor het goed naleven van de coronaregels. Fijn dat we
zien dat slechts één ouder van het gezin de kinderen komt brengen, het grootste deel van de
bovenbouwkinderen alleen naar school komt, (bijna) iedereen een mondkapje draagt op het plein en
meteen na het brengen en halen het plein weer verlaat. Zo kunnen we het plein open blijven stellen
voor het halen en brengen. Ouders en kinderen die na schooltijd speelafspraken willen maken,
vragen we om dit op een veilige plek buiten het schoolplein te doen zodat het halen en brengen op
het plein snel door kan blijven stromen. Binnen de school proberen we zoveel mogelijk binnen ‘de
bubbels’ te blijven. Kinderen en leerkrachten houden zich eveneens goed aan de
afspraken/maatregelen. Zo kunnen we ons goed richten op goed onderwijs in een goede sfeer en de
balans tussen inspanning en ontspanning.
Mocht een groep in quarantaine moeten, dan schakelen we in principe meteen over op digitaal
onderwijs. Na vijf dagen kunnen kinderen zich laten testen. Als de uitslag van de test negatief is, kan
uw kind weer naar school. Dat betekent dat er mogelijk nog 1 a 2 dagen bij de quarantaineperiode
kan komen in afwachting van de testuitslag. Kinderen die zich niet laten testen moeten tien dagen in
quarantaine blijven. Met klem willen we aangeven dat wij dit niet bedacht hebben; we volgen
hiermee de voorschriften van RIVM en bestuur. Veiligheid gaat voor alles. Wanneer de meeste
kinderen na het testen weer op school zijn, schakelen we weer over op onderwijs op school.
Uiteraard houden de kinderen die dan nog thuis moeten blijven, taken om aan te werken, maar de
online lessen komen dan weer te vervallen. Ook dat is een gezamenlijk overheids-/bestuursbesluit.
Het is heel belangrijk om de school onmiddellijk te informeren wanneer er sprake is van corona in
het gezin. Dit geldt zowel voor de schoolgaande kinderen, als andere gezinsleden.

Locatie Van Ketwich
De voorbereidingen om van de locatie Van Ketwich een prachtig schoolgebouw te maken zijn in volle
gang.
Er komt veel bij kijken: Verbouwingen, schilderwerk, nieuwe inrichting, nieuwe vloer, meubilair,
maar natuurlijk ook voldoende en goede datapunten, het plein, enz. Zoals eerder gecommuniceerd,
zal de locatie tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie in gebruik genomen gaan worden. We
hopen dat dit lukt vrij direct na de herfstvakantie, maar we houden een slag om de arm. Zodra er
nieuws is, brengen we u op de hoogte.
Voor de voorjaarsvakantie hebben we, zoals afgesproken, bericht welke groepen hun intrek gaan
nemen aan de locatie Van Ketwich. Het betreft de groepen 5 en 6. Hoewel we in het genoemde

bericht al het een en ander hebben toegelicht, merken we dat sommige ouders behoefte hebben aan
extra informatie m.b.t. deze keuze.
De keuze voor groep 5 en 6 is een inhoudelijke keuze. De kinderen zijn al goed gewend aan het
onderwijs op de Brederoschool, maar hebben nog niet de taken en verantwoordelijkheden binnen de
school die de kinderen van groep 7 en 8 hebben. Zo lezen de kinderen van groep 7 en 8 voor in de
kleutergroepen, zitten ze in de verschillende raden, beheren ze het winkeltje en hebben ze andere
verantwoordelijkheden binnen de school. Allemaal heel belangrijk in de aanloop naar het voortgezet
onderwijs en voor het zelfvertrouwen van de kinderen. De kleuters starten op de locatie in het Ina
Boudierplantsoen. De school kiest hiervoor omdat er op deze manier een vloeiende overgang kan zijn
tussen de peuters en de kleuters en tussen de kleuters en de groepen 3, onderwijsinhoudelijk en
sociaal emotioneel heel belangrijk. Vervolgens gaan de groepen 5 en 6 naar de locatie Van Ketwich,
deze kinderen weten hoe alles gaat op de Brederoschool en kunnen goed en snel, indien nodig
bijvoorbeeld voor de buitenlessen en de presentaties, onder begeleiding van de leerkracht, naar de
locatie in het Ina Boudierplantsoen toe lopen.
De groepen 7 en 8 komen om bovengenoemde redenen terug op de locatie in het plantsoen. Zij zijn
goed in staat om onder begeleiding, voor eventuele activiteiten naar de locatie Van Ketwich te gaan.
Zo blijft er een goede verbinding tussen de locaties onderling en is alles onderwijsinhoudelijk goed
geregeld.
Uiteraard waren we het liefst met z’n allen op de locatie in het Ina Boudierplantsoen gebleven. We
hopen nog steeds dat dit in de toekomst bewaarheid zal worden.
Gelukkig hebben veel ouders begrip voor de omstandigheden en willen er samen met ons wat moois
van maken. Uiteraard is er alle aandacht om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Gelukkig
hebben we nog ruim tijd om goed over eventuele praktische zaken na te denken. We hebben m.b.t.
een aantal zaken al hele goede suggesties gekregen.

Achtstejaars
Voor iedereen is het een ingewikkeld jaar. Corona houdt ons in haar greep. Het is nog onduidelijk of
de schoolreizen door kunnen gaan, er is een reële kans dat het ook dit jaar niet gaat lukken. Wanneer
het mag, dan gaan ze gewoon door; onder voorbehoud zijn de afspraken daar al voor gemaakt.
Hierin volgen we de richtlijnen van het RIVM en ons bestuur.
Voor de huidige achtstejaars zou het extra wrang zijn als het schoolkamp niet door kan gaan, vorig
jaar ging hun kamp ook al niet door en de kinderen verheugen zich er altijd erg op. Ook het afscheid
van de achtstejaars zal gedeeltelijk weer anders zijn dan normaal. Ouders en verzorgers van groep 8
hebben hierover afgelopen maandag al een apart bericht van de leerkrachten gekregen.

Afscheid juf Jessie
Op woensdag 31 maart gaat juf Jessie ons verlaten. Ze gaat dan met pensioen.
I.v.m. corona gaan we het afscheid bescheiden vieren.

