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Agenda  
 

Belangrijk om te weten: 
 
 
Rapportage / kennismakingsgesprekken 
In de periode voor en direct na de herfstvakantie vinden de kennismakings- / eerste 
rapportagegesprekken van het schooljaar 2018-2019 plaats. De kinderen van groep 8 krijgen in deze 
periode het voorlopige advies voor het voortgezet onderwijs. 
Tijdens de eerste ronde van de kennismakings- / rapportagegesprekken verbinden we de expertise 
van de leerkrachten en u als ouder(s) om de kinderen dit schooljaar zo goed mogelijk te kunnen 
begeleiden.  
 
 

Maandag 22 t/m zondag 28 oktober 
Herfstvakantie 

Dinsdag 30 oktober 
Groepen 6 techniek workshop  
Jonge Onderzoekers.  
Let op: groep 6b tot 12.30 uur les 

Woensdag 31 oktober  
 Luizencontrole 
Vrijdag 2 november 
 Gloeipunt (winkeltje) open  

8.15-8.45 en 12.15-12.45 
 Verkoop winkelartikel groep 7a 
Dinsdag 6 november 

Groepen 6 techniek workshop  
Jonge Onderzoekers.  
Let op: groep 6a tot 12.30 uur les 

Vrijdag 9 november 
 Viering Sint Maarten 

Gloeipunt open 8.15-8.45 en 12.15-12.45 
 Verkoop winkelartikel groep 7b 
Donderdag 15 november 
 Voorstelling theater Houten Huis  
 Groepen 1-2 (op school) 
Vrijdag 16 november 
 School versieren in Sint-sfeer 

Gloeipunt open 8.15-8.45 en 12.15-12.45 
 Verkoop winkelartikel groep 6a 
 
 

 

 
 
  

 

 
Dinsdag 20 november 

Groepen 8 techniek workshop  
Jonge Onderzoekers.  
Let op: groep 8b tot 12.30 uur les 

Woensdag 21 november: 
  MARGEDAG = ALLE KINDEREN VRIJ! 
Vrijdag 23 november 

Gloeipunt open 8.15-8.45 en 12.15-12.45 
 Verkoop winkelartikel groep 6b 
 Podiumvoorstelling groepen 6b, 1-2 en 5a 
Dinsdag  27 november 

Groepen 8 techniek workshop  
Jonge Onderzoekers.  
Let op: groep 8a tot 12.30 uur les 
Alle kinderen mogen hun schoen zetten. 

Vrijdag 30 november 
Gloeipunt open 8.15-8.45 en 12.15-12.45 

 Verkoop winkelartikel groep 8a 
 
 
 
 
 

 

 



Kinderboekenweek 
Na een mooie opening op het schoolplein met alle kinderen van de school en veel ouders, zijn we in 
de groepen aan de slag gegaan met alles wat met boeken, lezen, gedichten schrijven, enzovoort te 
maken heeft. Het thema ‘Vriendschap’ stond daarbij centraal. Inmiddels zitten we midden in de 
presentaties in de groepen. Hiervoor heeft u als ouders een aparte uitnodiging ontvangen. De laatste 
presentaties zullen na de herfstvakantie plaats vinden. 
 
Aanvraag vergoeding ouderbijdrage 
Wanneer u in aanmerking komt voor een ‘bijdrage tegemoetkoming schoolfonds’ dan krijgt u in deze 
periode een brief van de gemeente. Het is belangrijk om deze brief bij de school in te leveren voor 1 
december 2018. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u hiermee terecht bij de administratie. 
 
Raden 2018-2019 
De leerlingenraden voor dit schooljaar zijn weer geïnstalleerd. Net als andere jaren heeft er een 
officiële verkiezing plaats gevonden in de groepen 7 en 8. De kinderen die een functie in een van de 
raden ambieerden, hebben in een korte presentatie aangegeven waarom zij de kinderen van de 
groep en de school goed zouden kunnen vertegenwoordigen. Daarna hebben er democratische 
verkiezingen plaats gevonden. 
Hieronder stellen we de raden voor 2018-2019 aan u voor: 
 
Leerlingenraad 

 
De leerlingenraad vertegenwoordigt alle 
kinderen van de school. Ze bediscussiëren de 
goede dingen van de school, de dingen die 
beter kunnen en bedenken nieuwe ideeën. 
Daarbij worden ze geholpen door alle 
kinderen van de school. In elke klas staat een 
ideeënbus waar kinderen wensen en op- en 
aanmerkingen kunnen stoppen. De 
leerlingenraad wordt door Marike, onze 
directeur, begeleid. 

 
 
 

Dynamo’s 
De Dynamo’s monitoren het energieverbruik en houden zich bezig met duurzame ideeën. Ze sturen 
de Energy Challenges aan, het project voor de bovenbouw waarbij zeven sterren op het gebied van 
wetenschap en techniek in relatie tot de duurzaamheidthema’s verdiend kunnen worden. Alle 
kinderen van de school worden door de Dynamo’s betrokken bij het project.  
De Dynamo’s worden begeleid door Kirsten, onze locatieleider. 

 
 



 
Winkelraad 
De winkelraad, ook wel de GLO (de Gloeipunt ondernemingsraad), stuurt het Gloeipunt, Bredero’s 
groene ideeënwinkel aan. In de winkel zijn niet alleen duurzame en vaak zelf gemaakte producten te 
koop, maar kan ook duurzaam advies ingewonnen worden. Alle klassen maken van afvalmateriaal  
(hergebruik) producten voor het winkeltje. De producten worden voor symbolische bedragen 
verkocht. Zo leren alle kinderen wanneer ze in de bovenbouw zitten duurzaam ondernemen. De 
winst en omzet wordt bepaald, winkelpersoneel wordt ingewerkt en iedereen komt aan de beurt. En 
van de winst worden weer nieuwe duurzame producten ingekocht. De winkelraad wordt begeleid 
door Kirsten en Annette. 

 
De raden vergaderen officieel 1x in de maand en soms vaker. Daarbij wordt een officiële agenda 
gehanteerd en wordt beurtelings genotuleerd. Heeft u vragen aan een van de raden, mail uw vraag 
dan naar post@brederoschool.o2g2.nl. 
 
Verdwaalde fiets op het plein 
Sinds ongeveer 1,5 week staat er dag en nacht een zwarte kinderfiets op het schoolplein bij de 
fietsenrekken. Voor de veiligheid hebben we de fiets binnen geplaatst, voor meer informatie kunt u 
terecht bij de administratie. 
 
TMO 
Indien u gebruik maakt van de TMO, krijgt u in de week van 5 november, per email de factuur voor 
de overblijfkosten van de maanden september en oktober. Deze kunt u voldoen d.m.v. de IDEAL-
betaallink. 
 
Sinterklaasviering op 4 december 
Natuurlijk komt Sinterklaas dit jaar ook weer op de Brederoschool. 
Echter, omdat hij alle kinderen voldoende aandacht wil geven, komt hij dit jaar op dinsdag 4 
december. Dan hebben we een lange dag en hoeft er niet geschoven te worden met schooltijden. 
Het belooft weer een spektakel te worden! 
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Leuk om te weten: 
 
4 Mijl 
Ook dit jaar hebben wij, Arjen en Mirjam (ouders van Julia, Pim en Daan) de 4mijl organisatie voor de 
Brederoschool met veel plezier op ons genomen. Met een grote groep kinderen uit groep 2 t/m 8 zijn 
we na de schoolvakantie gestart met trainen voor de 4mijl. 
 
Op het schoolplein en in het park rondom de school hebben we iedere dinsdag en vrijdag rondjes 
gerend maar ook veel sprintjes gedaan om ons uithoudingsvermogen goed te trainen. En dat konden 
we zeker gebruiken, want wat was het warm tijdens het lopen van de 4mijl. 
Om te testen of iedereen er helemaal klaar voor was, hadden we de dinsdag voor de 4mijl de 
generale repetitie. Iedereen moest 9 rondjes rennen rond de Brederoschool en de Graafschool, dat is 
dezelfde afstand als de 4mijl. Met supporters langs de kant en een echte drinkpost, verzorgd door 
Marieke (moeder van Mats en Line) en Angelique (de moeder van Brigitte en Stefan) leek het op de 
echte 4mijl. 

 
 
Op zondag 4 oktober was het zover, om 12.15 verzamelden we ons op het schoolplein voor het 
maken van een groepsfoto om daarna met zijn allen naar de startvakken in Haren te lopen. Ook een 
aantal oud leerlingen van onze school sloten zich bij ons aan en hadden een aantal keer fanatiek mee 
getraind. 
Voordat we naar de startvakken gingen, hebben we met zijn allen de wedstrijdlopers nog even 
toegejuicht. Daarna konden we eindelijk zelf van start en werden wij toegejuicht door juffen, 
meesters, kinderen, ouders en opa’s en oma’s. Bedankt voor de aanmoedigingen, dat maakt het 
lopen nog veel leuker. 
Ondanks de warmte hebben de kinderen super goed gelopen en daar zijn wij erg trots op. 
 
Bedankt voor jullie enthousiaste deelname aan de trainingen en de 4mijl en graag tot volgend jaar! 
Arjen en Mirjam 
 
 
De Jonge Onderzoekers 
Bij de Jonge Onderzoekers leer je elke keer weer wat nieuws. 
Dit jaar gingen we een spookje maken. In de ogen kwam ledverlichting voor Halloween.   
Het ziet er leuk uit en je mocht zelf weten in welke kleur je hem wilde verven. Je kan de spookjes 
gezellig neerzetten op je kamer. 



We hebben veel over techniek geleerd en het was heel leuk om te doen. Ze 
hebben ons echt alles zelf laten doen. Eerst werd uitgelegd wat de bedoeling 
was. Toen hebben we het spookje uitgezaagd met een figuurzaag. Daarna 
hebben we hem geschuurd en geverfd. 
Toen hebben we de stroomkring gemaakt en de lampjes erin gedaan. 
Tot slot hebben we alles vast gesoldeerd en toen was die af. 
Door Norah en Lara uit groep 7b 
 

  
 
 
Voorstelling Houten Huis in Grand Theatre 
We zijn naar een voorstelling van het Houten Huis en het Grand Theatre geweest. 
Eerst wisten we niet waar het over ging en uiteindelijk wel. Er kwam ook een tijger in voor en een 
hazenfamilie met twee ondeugende kinderen en een baby. En er was en keurige meneer. En er was 
een klein varkentje. Er waren 3 kraaien en ook een oude mevrouw . Uiteindelijk ging het over dat je 
aardig moet zijn voor je buren en dat je elkaar goed kunt helpen als je naast elkaar woont. In de 
voorstelling werd bijna niet gepraat. Dat was best bijzonder.  
We gingen met de groepen 5 en 6 van de  Brederoschool. Er waren ook andere scholen. We zijn er in 
auto's naartoe gegaan.  
Faya, Claire en Dasha uit groep 5b 
 

 
 



Ik ben met de hele klas naar een voorstelling geweest in het Grand Theatre aan de Grote Markt. We 
zijn hier in kleine groepjes naar toe gefietst. Daar wil ik wat over vertellen. Ik weet niet alles meer 
precies, maar ik zal mijn best doen:  

“De bewoners uit de buurt deden de gordijntjes open. De oma, de konijnenfamilie, de oogbal, de 
zakenman en de winkelier van het instrumentenwinkeltje opende de deuren ook weer. Een nieuwe 
dag was aan het beginnen, zo te zien. De oma ging naar buiten en liep naar de brievenbus. Ze deed er 
een brief in en ging op het bankje zitten. Ze haalde een koektrommel uit haar tas en rommelde ermee. 
“tjieptjiep! Tjiep!” riep ze. Er kwamen allemaal kraaien aanvliegen. Oma verkruimelde wat koekjes en 
strooide ze op de grond. “ pik pik! Kraa kraa!” krasten de kraaien. Ze pikten alle kruimels op. Daar 
was de postbode! “meneer? Heb ik ook post?” vroeg de oma. De postbode keek in zijn tas en schudde 
zijn hoofd. “ Nee, sorry mevrouw. Dit keer niet.” De oma keek verdrietig voor zich uit. Alweer niet? 
Treurig ging ze terug naar haar huisje. Nou, in het huis van de konijnen was weer chaos hoor! De 
konijnenkinderen moesten weer naar school. En zoals altijd, maken ze weer ruzie. Die arme moeder 
toch… vervelende kinderen en een huilende baby! “Jongens, kom nou… jullie komen nog te laat! “ riep 
moeder wanhopig. Schreeuwend stormen de kinderen de deur uit. Schoppend en slaand renden ze 
naar buiten.” 

Dit is een klein stukje van de voorstelling. Een bijzondere voorstelling met de boodschap dat het goed 
is om je buren eens gedag te zeggen. Dit kan eenzaamheid verbreken. 
Esmée Wonderman, 6b 
 
 
We wensen alle kinderen en ouders een fijne herfstvakantie! 
 
 
Bijlagen: 
 

- De Jonge Onderzoekers programma herfstvakantie 


