
 
 

 
Jaargang  28 
Nummer 3 
November 2018

 
Agenda  

Belangrijk om te weten: 
 
Sinterklaasviering op 4 december 
Op dinsdag 4 december komt Sinterklaas met zijn Pieten op de 
Brederoschool. 
Sinterklaas komt rond 8.30 uur aan, de kinderen worden om 8.20 
uur in hun klas verwacht. 
De groepen lopen daarna met de leerkracht naar het plein. Ouders 
en verzorgers zijn van harte welkom om bij het ontvangst van 
Sinterklaas te blijven kijken, maar we vragen u nadrukkelijk om 
achter de kinderen te blijven staan. 
Als alle groepen terug zijn in de klas, begint Sint met het bezoeken van de groepen. 
In de groepen 6, 7 en 8 gaan de kinderen hun surprises uitpakken. 

 
 

Dinsdag  27 november 
Groep 8a + 8b techniek workshop  
Let op: groep 8b tot 12.30 uur les 
Alle kinderen mogen hun schoen zetten. 

Donderdag 29 november 
 Groepen 5 Leerorkest 
Maandag 3 december 
 Groep 8a + 8b techniek workshop 

Let op: groep 8a tot 12.30 uur les! 
Dinsdag 4 december 
 Sinterklaas op de Brederoschool 
 Ontvangst op het plein om 8.30 uur 
Donderdag 6 december 
 Groepen 5 Leerorkest 
Vrijdag 7 december 

Gloeipunt open 8.15-8.45 en 12.15-12.45 
 Verkoop winkelartikel groepen 8a + 8b 
 
 

 

 
 
  

 

Maandag 10 december 
 Groep 3a + 3b techniek workshop 

Let op: groep 3a tot 12.30 uur les! 
Dinsdag 11 december 

Groep 3c + 3b techniek workshop 
Let op: groep 3b tot 12.30 uur les! 

 ’s avonds school versieren in kerstsfeer 
Woensdag 12 december 
 Vergadering MR 
Donderdag 13 december 
 Groepen 5 Leerorkest 
Vrijdag 14 december 
 Kerstdoemarkt  
Dinsdag 18 december 

Groep 3a + 3c techniek workshop 
Let op: groep 3c tot 12.30 uur les! 

Woensdag 19 december 
 Vergadering Dynamo’s 
Donderdag 20 december 

Groepen 5 Leerorkest 
18.00-19.00 uur Kerstdiner in de klas en 
Kerstbuffet ouders in het Trefpunt 

Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 
 Kerstvakantie 
 

 

 



 
Toestemmingsbrief AVG 
Zoals we eerder al hebben aangegeven, hebben we te maken met de nieuwe wet op privacy (AVG). 
Dat betekent dat we bijvoorbeeld voor het gebruik van foto’s en andere gegevens persoonlijke 
toestemming aan de ouders moeten vragen.  
Voor de scholen is het een hele opgave en tijdrovende bezigheid om de vernieuwde wet goed tot 
uitvoering te brengen. We hebben vanuit de overheid tijd gekregen om een aantal zaken rustig in te 
voeren. We hebben even tijd nodig gehad, maar nu kunnen we de volgende stap maken. 
Daarom wordt, in het kader van de AVG, maandag 26 november een toestemmingsbrief aan de 
oudste kinderen van het gezin meegegeven.  
We vragen u met klem om het toestemmingsformulier volledig ingevuld en voorzien van 
handtekening bij de leerkracht of de administratie in te leveren. 
 
Buitenlokaal 
Zoals iedereen inmiddels weet, geven we niet alleen binnen, maar ook buiten les. Het plantsoen is 
daarbij ons buitenlokaal. Het mooie van de buitenlessen is dat er een prachtige samenwerking is met 
de voor- en naschoolse opvang van SKSG, dat er tussen de middag buitenactiviteiten worden 
georganiseerd en dat alle groepen onder schooltijd buitenlessen krijgen rond allerlei thema’s. 
Meester Arjen is daarbij de spil in het web. 
Ons motto is ‘slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel’. Desondanks is het fijn om als het 
bijvoorbeeld regent onderdak te zitten. 
Tot voor kort werd er in dat geval een tarp gespannen. Sinds de herfstvakantie hebben we binnen 
ons buitenlokaal, het plantsoen, ook een fysiek buitenlokaal. Uiteraard zijn we daar erg blij mee. 
 

 
 
Uitslag MR-verkiezing 
Afgelopen week heeft u kunnen stemmen op een nieuw MR-lid. Velen van jullie hebben een stem 
uitgebracht, waarvoor dank! We kunnen u melden dat Marijke Olthof ons nieuwe MR-lid wordt. We 
wensen haar veel succes en plezier bij het vervullen van deze taak! 
De MR. 
 
Aanmelden broertje / zusje 
Het komt nog al eens voor dat we van broertjes of zusjes geen of niet tijdig een inschrijfformulier 
ontvangen. Wilt u er aan denken om broertjes of zusjes tijdig aan te melden. U kunt hiervoor een 
inschrijfformulier ophalen en weer inleveren bij onze administratie.  
 
Vergadering Ouderraad  
Dinsdag 22 januari is er weer een ouderraadsvergadering. De vergadering begint om 19.30 uur en 
duurt tot ongeveer 21.00 uur. Ouders zijn van harte welkom! 
 
 
 



Ouderbijdrage voor activiteiten kinderen 
Begin oktober hebben alle kinderen een brief meegekregen over de jaarlijkse ouderbijdrage.  
Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald of is de brief helemaal aan uw aandacht ontsnapt? Dan 
ziet de Ouderraad graag alsnog uw ouderbijdrage tegemoet. Het liefst vóór 30 november 2018.  
Van deze ouderbijdrage worden allerlei leuke activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Denk 
hierbij aan de Sinterklaasviering, feestelijkheden rond Kerst, de sportdag, schoolvoetbal, 
verschillende excursies, workshops en nog veel meer!  
De ouderbijdrage bedraagt € 30,- per leerling. Deze bijdrage mag overgemaakt worden op 
bankrekeningnummer NL98 RABO 0162224389 t.n.v. Brederoschool Ouderbijdragen onder 
vermelding van NAAM en GROEP van elk kind.  
Alvast bedankt namens de Ouderraad Brederoschool! 
 
Aanvraag vergoeding ouderbijdrage 
Wanneer u in aanmerking komt voor een ‘bijdrage tegemoetkoming schoolfonds’ voor de 
ouderbijdrage en de schoolreis, dan heeft u hierover een brief van de gemeente gekregen. Het is 
belangrijk om deze brief bij de school in te leveren vóór 1 december 2018. Mocht u hierover vragen 
hebben, dan kunt u terecht bij onze administratie. 
 
 
Leuk om te weten: 

 
Juf Laura 
Juf Laura is op 12 oktober bevallen van een prachtige dochter.  
Alles gaat goed met moeder en dochter. De klas heeft een mooi welkomstcadeautje 
gemaakt en juf Marike is namens de school op kraamvisite geweest.  
 

 
Sint Maarten 
Vrijdag 9 november hebben wij Sint-Maarten gelopen in de Zuiderflat. We 
liepen met onze lampions naar de Flat toe, waar we in verschillende 
kamers heel hard hebben gezongen. Zo konden alle ouderen onze nieuwe 
liedjes horen. De ouderen waren erg enthousiast en kende de nieuwe 
liedjes nog niet. Tot slot zijn wij vertrokken met een goed gevulde tas! 
Groetjes uit 1/2B 
 
 
 
Het houten Huis 
De groepen 1/2 hebben een prachtige voorstelling gehad van het Houten Huis. Dekinderen hebben 
op een grote wolk gekeken naar de voorstelling: ‘Wolk in de klas.’ Alle kinderen hebben een kaart 
mee gekregen om thuis na te praten over de voorstelling. Informatie over de voorstelling vindt u via 
onderstaande link.  
www.hethoutenhuis.org/hhhvoorthuis  
 

 
  
 
 
 
 
 

http://www.hethoutenhuis.org/hhhvoorthuis


Presentatie Kinderboekenweek 
Op dinsdagochtend 30 oktober was groep 3C aan de beurt om de presentatie van de 
Kinderboekenweek te geven aan de ouders. Na goed te overleggen wie wat gaat zeggen, de teksten 
uit ons hoofd te leren, te oefenen met praten door een microfoon en het lokaal klaar te zetten, 
waren we er allemaal klaar voor. Het praten door een microfoon was tijdens het oefenen eerst erg 
spannend, maar tijdens de presentatie deed iedereen dit hartstikke goed. We hebben onder andere 
verteld over de vriendschapsslinger, ons vriendschapsboekje, de boekenleggers en het voorlezen 
door groep 8. Alle kinderen hebben een zin uit een gedicht voorgelezen. Ook werd er gezongen en 
gedanst. Tot slot hebben we laten zien hoe goed we joggend de verliefde harten van rekenen op 
kunnen noemen. 

 
kinderboekenmarkt 

 
Let’s Gro 
We zijn met een paar kinderen naar 
het Let’s Gro festival geweest.  
Er is een grote maquette gebouwd 
van de stad Groningen. 
Veel scholen hebben gebouwen 
ontworpen met een lasersnijder. 
Wij hebben dat ook gedaan. 
We hadden ook een paar robotjes 
mee en die gingen we 
programmeren zodat ze zelfstandig 
door de stad konden rijden. 
 

De robotjes hebben een 
kleurensensor. Je kunt de robot 
programmeren met kleurcodes. 
Ik vond het heel leuk om te doen 
en ik vond het ook heel leuk om 
met de robotjes te werken. 
Matthijs Hensen 8b 
 
 

 
 
Bijlage: 

- SKSG activiteitenplanning december 2018 
 
Nieuw binnengekomen flyers informatietafel ingang hoofdgebouw: 

- Gemeente Groningen: ‘Ouderbegeleiding, hulp bij druk en dwars gedrag van kinderen’ 
- Wij team Groningen Zuid: Training Sociaal Weerbaar 


