
 

Groningen, 31 maart 2021 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Het voorjaar is begonnen! We hebben al een paar prachtige dagen achter de rug. En dat kwam goed 
uit, want na een serie online muzieklessen van de muziekschool in de groepen 7, kon buiten in de 
eigen ‘klassenbubbel’, toch een fysiek eindoptreden gehouden worden in de zomerse lentelucht.  
Ook voor het afscheid van juf Jessie was het mooie weer een cadeautje. Jessie gaat per 1 april, na 
bijna 45 jaren in het onderwijs, met pensioen. Een bijzondere prestatie natuurlijk. Daarom zijn alle 
kinderen, in het kader van haar afscheid getrakteerd op een heerlijk ijsje. Met de klas heeft ze een 
prachtige afscheidsdag gehad en ook het team heeft haar coronaproof uitgezwaaid. 
  

 
 
Helaas gaat het nog niet goed met de coronacijfers. Dat betekent vooralsnog geen versoepelingen.  
Tot onze spijt, maar gezien de omstandigheden begrijpelijk, gaan de schoolreizen en schoolkampen 
vooralsnog dit schooljaar niet door. Binnenkort krijgt u hierover een brief van het bestuur van 
Openbaar Onderwijs Groningen.  
De Bredero zou de Bredero natuurlijk niet zijn als we niet met een mooi alternatief komen op de 
schoollocatie zelf. Al eerder hebben de kinderen en de ouders van groep 8 bericht gekregen over 
vervangende activiteiten die georganiseerd gaan worden, zodat de kinderen toch een onvergetelijk 
afscheid van hun basisschoolperiode krijgen. We laten ons niet uit het veld slaan! 
 
Het blijft ongemakkelijk dat we alleen kunnen communiceren via MijnSchool, de mail of videobellen. 
Zijn er vragen of opmerkingen, wacht dan niet, maar stuur een bericht/verzoek om even te bellen 
naar de leerkrachten via MijnSchool of mail/bel naar post@brederoschool.o2g2.nl, 0503210420, 
m.venema@o2g2.nl, 0651308503. 
 
Mochten er eerder dan het verschijnen van de volgende nieuwsbrief ontwikkelingen/veranderingen 
optreden, dan stellen we u daarvan op de hoogte. 
Hieronder vindt u, zoals gebruikelijk, verdere informatie op onderwerp.  
 
Wij wensen iedereen alvast een fijn paasweekend! 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
Marike Venema 
Directeur Brederoschool 
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Locatie Van Ketwich 
De voorbereidingen voor locatie Van Ketwich zijn in volle gang. In de meivakantie gaat de huidige 
school verhuizen. Meteen na de meivakantie zal er gestart worden met de  
make-over werkzaamheden. Zowel het gebouw als het plein zullen opgeknapt worden. 
Zoals eerder al vermeld, starten de groepen 5 en 6 tussen de herfst- en kerstvakantie in de nieuwe 
locatie. Omdat bijvoorbeeld ons buitenlokaal en het toneel zich bevinden aan het Ina 
Boudierplantsoen gaan deze lessen/bijeenkomsten gewoon op de oude locatie door, dus ook voor de 
groepen 5 en 6. In de nieuwe locatie komt een prachtig handvaardigheidslokaal. Daar gaan ook de 
groepen van locatie Ina Boudier gebruik van maken. Zo blijft de verbinding tussen beide locaties 
mooi in evenwicht.  
Om de gelijkwaardigheid van beide locaties te benadrukken willen we beide gebouwen een naam 
geven: Brederoschool, locatie …….. en Brederoschool, locatie …….. Voor de meivakantie wordt 
daarvoor een prijsvraag uitgeschreven zodat iedereen met leuke, originele ideeën mee kan denken! 
 
 
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 tot vorig schooljaar 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, niet voor het fietspad parkeren en/of kinderen uit de auto laten 
In de vorige nieuwbrief deden we een oproep om zoveel mogelijk te voet en op de fiets naar school 
te komen en om, mocht u de kinderen toch met de auto moeten brengen, de auto verder weg te 
parkeren/ de kinderen niet voor het fietspad af te zetten. Dit i.v.m. de veiligheid van de kinderen 
n.a.v. de werkzaamheden rond de herinrichting Vestdijklaan. 
  
Gelukkig zijn er veel mensen die de auto inmiddels verder weg parkeren 
of doorrijden en hun kind(eren) niet voor het fietspad uit de auto laten 
gaan.  
Helaas zijn er nog steeds mensen die vlak voor het fietspad parkeren of 
de kinderen voor het fietspad uit de auto zetten. Dit levert hele 
gevaarlijke situaties op voor voetgangers en fietsers en kan daarom echt 
niet voor de veiligheid van al onze kinderen, ook de uwe. Om deze 
gevaarlijke situaties te voorkomen staat er sinds deze week, helaas is het 
nodig, iemand bij de ingang van het fietspad om auto’s aan te geven dat zij door moeten rijden en de 
kinderen uit de auto moeten laten stappen verderop in de Merodelaan (voor de huizen en dan zo ver 
mogelijk naar achteren doorrijden om opstopping te voorkomen). Voor de laatste keer doen we een 
beroep op de mensen die zich niet aan de afspraken houden, anders zullen we helaas andere 
maatregelen moeten treffen. We weten dat het moeilijk is, maar toch willen we ook ouders vragen 
om elkaar hierop aan te spreken.  
 
 
 
 
 



 
 
Wanneer de Vestdijklaan weer opengaat, is er voor de 
Brederoschool een speciale Kiss & Ridestrook bij de oversteek 
naast de Zuiderflat bij het fiets- en voetpad naar de school 
aangelegd. Achter deze strook is gelegenheid om langer te 
parkeren.  
 
 
 
Oproep ouderraad om, indien nog niet betaald, de ouderbijdrage te betalen 
Beste ouders,  
  
De ouderbijdrage Brederoschool bedraagt al jaren EUR 30,- per kind. School en ouderraad houden de 
bijdrage graag laag, zodat deze goed betaalbaar blijft. Uiteraard is dit alleen mogelijk als iedereen 
meedoet. 
Een deel van u maakte de bijdrage al over, maar ook een deel van u nog niet. 
De recente schoolsluiting door de lockdown is hier mogelijk debet aan.  
  
Uit uw bijdrage worden de verschillende activiteiten op en rond school betaald. Ook in dit “corona” 
jaar gaan deze activiteiten zoveel mogelijk door, zij het soms in een aangepaste vorm.  Uit de 
ouderbijdrage worden onder meer de “klassenpotjes”, een deel van de Sint Maarten-, sinterklaas- en 
kerstactiviteiten/cadeautje, een aanvulling op excursies, workshops (Jonge Onderzoekers), de 
Koningsspelen en de eindejaarsactiviteiten betaald. 
  
Mocht u de bijdrage nog niet hebben overgemaakt, zou u dan zo vriendelijk willen zijn dit alsnog te 
doen.   
U kunt uw bijdrage overmaken op Bankrekeningnummer NL98 RABO 0162 2243 89 t.n.v. 
Brederoschool Ouderbijdrage en onder vermelding van Naam en Groep van elk kind. 
Voor kinderen die na 1 januari instroomden bedraagt de ouderbijdrage EUR 15,- 
  
Bij voorbaat dank, 
Namens de Ouderraad, Henk Veenhoven, penningmeester 
 
 
Rapport en rapportgesprekken 
Op de kinderen uit groep 8 na, zij krijgen hun rapport vrijdag mee, hebben alle kinderen hun rapport 
ontvangen en besproken. Ook de oudergesprekken zijn gevoerd. Gelukkig zijn bijna alle kinderen, 
zoals verwacht, ondanks corona, volgens verwachting vooruitgegaan. In de bijbehorende verhaaltjes 
heeft u weer van alles kunnen lezen over uw kind. We zijn natuurlijk reuzetrots op alle kinderen. 
Ondanks deze ingewikkelde tijd hebben we met elkaar, kinderen, leerkrachten en ouders toch van 
alles voor elkaar gekregen. 

 
 
 
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 
met een goede balans tussen inspanning en ontspanning.  
 
Mocht een groep in quarantaine moeten, dan schakelen we in principe meteen over op digitaal 
onderwijs (tenzij de leerkracht zelf heel ziek is en er geen vervanging te krijgen is). 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 à 2 dagen bovenop 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.  
 
 
Muziek in de klas 
Naast de gewone muzieklessen, worden er in de groepen 5, 6 en 7 extra muzieklessen gegeven door 
de muziekschool. In groep 5 hebben we ons leerorkest, de kinderen krijgen een aantal algemene 
muzikale vormingslessen AMV en daarna gaan ze met een instrument aan de slag. Uiteindelijk sluiten 
ze de lessen af met een concertje. In de groepen 6 worden vijf extra djembélessen gegeven en in de 
groepen 7 is er pop in de klas. Groep 8 sluit af met een musical of film, maar dat doen de 
leerkrachten zelf. 
De djembélessen zijn net voor de lockdown gegeven, gewoon fysiek, want dat mocht toen nog. Het 
leerorkest en pop in de klas kunnen doorgang vinden, maar anders dan normaal, namelijk via digitale 
lessen. Afgelopen dinsdag hebben de groepen 7 op het plein een prachtige uitvoering gegeven als 
afsluiting op de extra lessen pop in de klas.   
 

 
 
 
 



 
 
Bericht van de brugfunctionaris 
 
“MAG IK STRAKS OOK WEER MEEDOEN?” 
Met deze campagne wil het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen ouders die door de coronacrisis in 
geldnood zitten en de contributie van een sport- of cultuurclub niet meer kunnen betalen, oproepen 
zich te melden bij de brugfunctionaris op school. 

Onze brugfunctionaris Anouk de Vries staat op donderdagochtend tussen 8.15 en 8.45 op het plein 
bij het houten buitenlokaal. Daarnaast is zij natuurlijk altijd bereikbaar via anouk.de.vries@o2g2.nl  

Het fonds betaalt dan de contributie voor een sportvereniging of cultuuraanbieder. 
Hiervoor is de speciale campagnepagina magikweermeedoen.nl live gegaan. De pagina is bedoeld 
voor ouders die door de coronacrisis financiële problemen hebben. 
  
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen ondersteunt kinderen van ouders met een laag inkomen 
zodat ze kunnen sporten bij een sportvereniging of culturele lessen volgen. Het Jeugdfonds vergoedt 
daarbij de contributie en eventueel benodigde sportkleding of attributen voor kinderen/jongeren van 
0 tot en met 17 jaar. Dit is mogelijk dankzij de financiële bijdragen van alle Groninger gemeenten, de 
Provincie Groningen en verschillende particuliere partijen, organisaties en fondsen.  
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