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Agenda  

Maandag 17 september 
 Start spaceshuttlegroep 
 Informatie-avond groepen 4 
Dinsdag 18 september 
 Prinsjesdag  
 Groepen 7 schooltuinen  

Algemene ouderavond  
Donderdag 20 september 
 Informatie-avond groepen 5 
Zaterdag 22 september 
 Burendag  
Dinsdag 25 september 

Opening Kinderboekenweek op het schoolplein  
om 8.35 uur 
Groepen 7 schooltuinen  
Informatie-avond groepen 1-2 

Woensdag 26 september 
 Zoogdierenles NDE kinderwerktuin  

Helpman groep 3c 
Donderdag 27 september  

Informatie-avond groepen 6 
Zondag 14 oktober 

4 mijl: Brederoschool doet mee! 
Maandag 1 oktober 
 Informatieavond groepen 3 
Dinsdag 2 oktober 

Groepen 7 schooltuinen  
Groepen 7 techniek workshop  
Jonge Onderzoekers.  
Let op: groep 7b tot 12.30 uur les 

 GGD-screening groepen 2 
Woensdag 3 oktober  
 GGD-screening groepen 2 
Donderdag 4 oktober 

Ontruimingsoefening  
GGD-screening groepen 2 

 

 

 
 
  

 

 
Maandag 8 oktober 

Deze week kennismakingsgesprekken 
 Informatieavond groepen 8 
Dinsdag 9 oktober 

Groepen 7 schooltuinen 
Groepen 7 techniek workshop Jonge 

Onderzoekers. 
Let op: groep 7a tot 12.30 uur les 

Woensdag 10 oktober 
 Boekenmarkt 

GGD-screening groepen 2 (tot aan de 
boekenmarkt) 

Donderdag 11 oktober 
 Informatieavond groepen 7 

GGD-screening groepen 2 
Maandag 15 oktober: 
  MARGEDAG = ALLE KINDEREN VRIJ! 
Dinsdag 16 oktober t/m vrijdag 2 november 
 Presentaties Kinderboekenweek  
Dinsdag 16 oktober 
 Vervolg kennismakingsgesprekken  

GGD-screening groepen 2 
Woensdag 17 oktober 
 Leerlingenraad 

GGD-screening groepen 2 
Groepen 5 schooltuinen 

Donderdag 18 oktober  
GGD-screening groepen 2 

Maandag 22 oktober 
Herfstvakantie 
 

 



 
Welkomstwoord 
Langs deze weg heten wij iedereen van harte welkom in het nieuwe schooljaar! 
De kinderen en het schoolteam zijn enthousiast begonnen; er is al hard gewerkt, afgewisseld door 
leuke, ontspannen activiteiten. We verheugen ons natuurlijk al weer op ons eerste project: de 
Kinderboekenweek. 
Tot slot: iedereen een heel fijn schooljaar toegewenst!  
 
Nieuw personeel 
Dit schooljaar zijn we gestart met drie nieuwe, enthousiaste leerkrachten: 
Marjan Benjamin: donderdag en vrijdag groep 3a. 
Amber Kelderhuis: maandag en dinsdag groep 3c, woensdag groep 4b en vrijdag groep 4a. 
Sarah Venema: groep 7a maandag t/m vrijdag. 
We heten Marjan, Amber en Sarah van harte welkom en wensen hun een heel fijn eerste schooljaar 
op de Brederoschool toe. 
 
Chantal Huizenga zal Laura Gardien van groep 1-2b tijdens haar zwangerschaps-/ bevallingsverlof 
vervangen. Chantal werkt op donderdag en vrijdag in groep 1-2b. Chantal, welkom op de 
Brederoschool! 
 
Burendag 
Zaterdag 22 september is de jaarlijkse 
burendag. Het is weer feest op drie locaties 
van 14.00-17.00 uur: het Multifunctioneel 
Centrum, van Lennepplein Noord en de 
Brederoschool!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijk om te weten 
Zoals altijd zetten we in de eerste Punt Uit de belangrijkste afspraken op een rijtje:  
 
Regels rond lestijden 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen rustig kunnen beginnen en ouders de gelegenheid hebben om 
aan het begin van de ochtend en het begin van de middag nog even mee de klas in te kunnen. Ook 
vinden we het belangrijk dat de lessen vervolgens op tijd kunnen beginnen. Daarom gaan de 
schooldeuren een kwartier voor aanvang van de lessen open, dus om 8.15 uur, en kunnen kinderen 
en ouders binnenkomen.  
Om 8.25 uur en 13.10 uur gaat de 1e bel; dit is het signaal dat ook de kinderen die nog buiten zijn, 
naar moeten gaan. 
Om 8.30 uur en 13.15 uur gaat de 2e bel en beginnen we met de les. 



Aan het eind van de ochtend en de middag staan de leerkrachten van de kleutergroepen met de 
kinderen op een vaste plek buiten, zodat de ouders de kinderen bij de leerkrachten op kunnen halen. 
Vanaf groep 3 zoeken de kinderen zelf hun ouders op of gaan zelfstandig naar huis.  
 
Verjaardagen en traktaties 
Jarige kinderen trakteren in hun eigen groep 
en gaan vervolgens de groepen langs om de 
felicitaties van de andere leerkrachten in 
ontvangst te nemen. Het gaat om een 
bescheiden traktatie; bijvoorbeeld een stukje 
fruit, een doosje rozijntjes of een andere 
leuke gezonde traktatie. In verband met de 
veiligheid kan er niet getrakteerd worden op 
toverballen, jaw-breakers, lolly’s enz.  
De kinderen van de groepen 1 t/m 4  mogen 
de klassen rond in gebouw 5 en 7 en de 
kinderen van de groepen 5 t/m 8 in gebouw 3.  
Het is niet de bedoeling dat kinderen hun uitnodigingskaarten voor feestjes in de klas uitdelen om 
onnodige teleurstellingen bij niet uitgenodigde kinderen te voorkomen. Als een leerkracht jarig is,  
mogen de kinderen van de betreffende groep verkleed op school komen. 
 
Eten en drinken in de ochtendpauze 
Halverwege de ochtend kunnen de kinderen iets eten en/of drinken. Het is belangrijk voor kinderen 
om genoeg te bewegen en gezond te eten. Daarom vragen we u om uw kind fruit, rauwkost of een 
broodje mee te geven in de pauze en iets gezonds  te drinken. Snoep of chips geven we weer mee 
terug naar huis. Ook voor traktaties vragen we om zoveel mogelijk te letten op gezonde lekkernijen.  
Zie onderstaand stukje. 
Geef uw kind drinken in een goed sluitende beker mee en voorzie bekers en bakjes van de naam van 
het kind.  
 
Bezoek tandarts en huisarts 
Hierbij het verzoek om een bezoek aan tandarts en huisarts zo veel mogelijk na schooltijd te plannen, 
tenzij het echt niet anders kan en uw kind zo snel mogelijk naar de huisarts of tandarts moet.  
 
Website 
Op de website van onze school kunnen ouders en toekomstige ouders  informatie over de school 
vinden. U kunt de site vinden onder https://brederoschool.openbaaronderwijsgroningen.nl 
 
Op de fiets naar school 
Op het schoolplein staan fietsenstallingen, maar niet genoeg voor alle leerlingen. Dit zou te veel 
ruimte van het schoolplein in beslag nemen. Daarom willen we graag dat kinderen die dichtbij wonen 
lopend naar school komen. Fietsen mag alleen als dat echt een keer niet anders kan. Kinderen die 
buiten de lijn M. Emantslaan – Bordewijklaan – 
Vestdijklaan – geluidswal - K. Verschuurlaan - M. 
Emantslaan wonen, mogen wel op de fiets komen. 
Zij kunnen hun fiets in de rekken op het plein 
plaatsen.  Dringend verzoek om deze fietsenstalling 
ook inderdaad te gebruiken.  
Vanwege de veiligheid van de kinderen is het niet 
toegestaan om te fietsen op het schoolplein, de 
voetpaden en de grasvelden rondom de school. 
 

https://brederoschool.openbaaronderwijsgroningen.nl/


 
 
 
Inleveren Bredero T-shirts 
Heeft u nog Brederoshirts in huis die vorig jaar geleend zijn bij één van onze activiteiten? Dringend 
verzoek om deze z.s.m. in te leveren. Graag inleveren bij de leerkracht of groep waar uw kind vorig 
jaar in de klas zat. Hetzelfde geldt voor de winkelpolo’s.  
 
Vakanties en margedagen van schooljaar 2018-2019  
Herfstvakantie:  20 oktober t/m 28 oktober 2018  
Kerstvakantie:  22 december 2018 t/m 6 januari 2019  
Voorjaarsvakantie: 16 februari t/m 24 februari 2019  
Goede Vrijdag:  19 april 2019  
Pasen:   22 april 2019  
Meivakantie:  27 april t/m 5 mei 2019  
Hemelvaart:  30 mei 2019 
extra vrije dag:  31 mei 2019    
Pinksteren:  10 juni 2019  
Zomervakantie:  13 juli t/m 25 augustus 2019  
 
Margedagen 2018-2019  
Iedere school beschikt over marge-uren. Het team gebruikt deze uren o.a. om te vergaderen en  
voor het volgen van teamcursussen. Let wel: de leerlingen zijn dan vrij! 
Maandag 15 oktober 
Woensdag 21 november 
Woensdag 30 januari 
Maandag   25 maart 
Vrijdag  26 april 
Dinsdag  21 mei 
Vrijdag   12 juli 
 
 
Informatieavonden  
Binnenkort vinden de informatieavonden van de groepen weer plaats. Tijdens deze bijeenkomst 
bespreken wij o.a. de gang van zaken in de groep (vakken en algemene zaken). 
Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de informatieavonden: 
Maandag    17  sep groep 4a en 4b 
Donderdag 20 sep groep 5a en 5b 
Dinsdag 25 sep groepen 1-2 
Donderdag 27 sep groepen 6a en 6b 
Maandag         1 okt groep 3a, 3b en 3c  
Maandag     8 okt groep 8a en 8b 
Donderdag 11 okt groep 7a en 7b  
 
Kinderboekenweek  



De voorbereidingen voor de Kinderboekenweek zijn in volle gang. 
Het thema is “Vriendschap”.  
Op dinsdag 25 september zullen we met de hele school de 
Kinderboekenweek openen. Als alle kinderen ’s ochtends in de klas 
zijn, gaan we naar buiten. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd 
om de opening bij te wonen. Graag achter de leerlingen gaan staan, 
zodat alle leerlingen de opening goed kunnen zien. Bij slecht weer 
zullen we de gezamenlijke opening op een ander moment doen.  
Zoals inmiddels gebruikelijk zullen de groepen afsluiten met een 
presentatie in de klas. De uitnodiging hiervoor volgt zo spoedig 
mogelijk. De presentaties vinden plaats vanaf maandag 10 oktober t/m vrijdag 20 oktober.  
Ook zal er weer een boekenruilmarkt zijn, deze is op woensdag 10 oktober van 11.40-12.15 uur. 
Verzamel al vast boeken die op deze markt voor  
€ 0,50 cent verkocht kunnen worden of geruild mogen worden. 
Binnenkort krijgt u meer informatie over de Kinderboekenweek. 
  
Groepen 7 naar de schooltuintjes. 
Groep 7  gaat op dinsdagmorgen naar de schooltuintjes, om te oogsten wat ze vorig jaar in groep 6 
gezaaid hebben. Tot nu toe hebben ze al een mooie oogst.  
 
Winkeltje “het Gloeipunt”  
Het duurzame winkeltje “het Gloeipunt” is voor het eerst geopend op de eerste vrijdag na de 
herfstvakantie. en daarna is het winkeltje iedere vrijdag geopend van 8.15-8.45 en van 12.15 tot 
12.45 uur. De voorbereidingen met de winkelraad zijn al in volle gang. 
 
Algemene informatieboek (jaarlijkse bijlage bij de schoolgids) 
Binnenkort zal het informatieboekje met algemene informatie aan de kinderen meegegeven worden. 
In dit boekje staan praktische zaken vermeld zoals lestijden, gymrooster, vakantierooster, 
margedagen en de jaarkalender. 
 
Nieuwe privacywetgeving 
Ook wij zijn druk bezig met de aanpassingen die nodig zijn omtrent de nieuwe privacywetgeving. U 
ontvangt hier binnenkort meer informatie over.    
 
 

           4 Mijl 
De 4 Mijl wordt dit jaar gelopen op 14 oktober 2018. 
De organisatie is in handen van Mirjam en Arjen (ouders van Pim en 
Daan Schmaal). 
Inmiddels zijn de wekelijkse trainingen op dinsdag-  en vrijdagavond al 
gestart; de kinderen en begeleiders lopen dan door het park rondom 
school. Er gaat een groep met 47 kinderen meelopen. 
 
 

Luizencontrole 
Woensdag 5 september heeft de eerste luizencontrole plaatsgevonden. In 4 
groepen zijn luizen of neten gevonden. De ouders van deze kinderen zijn door de 
leerkracht op de hoogte gesteld. Twee weken na de luizencontrole wordt er 
opnieuw een luizencontrole gedaan in de groepen waar luizen gevonden zijn.  
Dringend verzoek om, als uw kind niet op school is op de luizencontroledag, zelf 
thuis uw kind te controleren.  

https://www.facebook.com/Kinderboekenweek/


Over het gebruik van de luizenzakken zijn de meningen verdeeld; zijn luizenzakken wel of niet 
effectief. Daarom voeren we op de Brederoschool een experiment uit: in gebouw 3 is het gebruik van 
luizenzakken niet verplicht. Dit betekent dat de kinderen van groep 5 t/m 8 geen luizenzak hoeven te 
gebruiken. 
Voor de groepen 1 t/m 4 blijven we de luizenzakken wél gebruiken.  
Als de luizenzak stuk is, kunt u bij de administratie een nieuwe kopen voor € 2,--. Meer informatie 
over luizenbestrijding is te vinden op de website: www.rivm.nl/infectieziekten. 
Iedere woensdag na de vakantie vindt om 8.30 uur controle plaats. 
De eerstvolgende  luizencontrole vindt plaats op woensdag 31 oktober.  
De Jonge Onderzoekers 
In het kader van ons wetenschap en techniek onderwijs is er, sinds 
een aantal jaren, een goede samenwerking tussen Brederoschool en 
Jonge Onderzoekers ontstaan.  
Ook dit jaar staan er weer mooie workshops gepland voor de groepen 
3 tot en met 8! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
 
Bslim 
Als bijlage toegevoegd: Informatie Structureel aanbod Bslim Zuid (sport- en spelactiviteiten). 
 
De Wijert 

Als bijlage toegevoegd: Aankondiging Burendag 22 sept 2018 
 

http://www.rivm.nl/infectieziekten

