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Agenda  

Vrijdag 8 maart 
 8.15 en 12.15 verkoop winkelartikel 1/2e 
Maandag 11 maart 

Naschoolse techniekcursus Jonge  
Onderzoekers 

Woensdag 13 maart 
 Dynamo’s 
Donderdag 14 maart 
 Leerorkest 5a en 5b 
Vrijdag 15 maart 
 8.15 en 12.15 verkoop winkelartikel 1/2f 
Zondag 17 maart 
 Koffieconcert 
Maandag 18 maart 

Naschoolse cursus Jonge Onderzoekers  
Dinsdag 19 maart 
 19.30 OR  
Woensdag 20 maart 
 Leerlingenraad 
 Verkiezingen (Brederoschool stemlocatie) 
Donderdag 21 maart 
 Leerorkest 5a en 5b 
 Kangoeroewedstrijd 
Vrijdag 22 maart 
 Nationale Pannenkoekdag (leerlingenraad 
 naar Zuiderflat)   

8.15 en 12.15 verkoop winkelartikel 1/2a 
Maandag 25 maart 
 Margedag = alle leerlingen vrij 
Donderdag 28 maart 
 Leerorkest 5a en 5b 
Vrijdag 29 maart 
 8.15 en 12.15 verkoop winkelartikel 1/2b 
Maandag 1 april 
 GGD-screening groepen 7 

Naschoolse techniekcursus Jonge  
Onderzoekers 

Dinsdag 2 april 
 GGD-screening groepen 7 
Woensdag 3 april 
 GGD-screening groepen 7 
 Winkelraad 
 9.00-10.00 schooltuintjes 3a 
 10.30-11.30 schooltuintjes 3b 
 

 

 
 
  

 

Donderdag 4 april 
 GGD-screening groepen 7 
Vrijdag 5 april 
 8.15 en 12.15 verkoop winkelartikel 5a 
Woensdag 10 april 
 Dynamo’s 

9.00-10.00 schooltuintjes 3c 
 10.30-11.30 schooltuintjes 2a 
Donderdag 11 april 
 Girlsday meisjes groep 7 
Vrijdag 12 april 
 Koningsspelen en koningsontbijt 
Maandag 15 april 
 9.00-10.00 bibliotheekbezoek 1/2c 
 10.30-11.30 bibliotheekbezoek 1/2d 
Dinsdag 16 april 
 Eindcito groep 8 
Woensdag 17 april 
 Eindcito groep 8 
 9.00-10.00 bibliotheekbezoek 1/2e 
 10.30-11.30 bibliotheekbezoek 1/2b 

9.00-10.00 schooltuintjes 2c 
 10.30-11.30 schooltuintjes 2d 
Donderdag 18 april 
 Eindcito groep 8 

9.00-10.00 bibliotheekbezoek 1/2f 
 10.30-11.30 bibliotheekbezoek 1/2a 
Vrijdag 19 t/m maandag 22 april 
 Goede Vrijdag en Tweede Paasdag = vrij 
Dinsdag 23 april 
 Schoolfotograaf 
Woensdag 24 april 
 Schoolfotograaf 
Vrijdag 26 april 
 Margedag = alle leerlingen vrijdag 
Maandag 27 april t/m vrijdag 3 mei 
 Meivakantie 
 

 
  
  
 
 
 
 
 

 



Belangrijk om te weten: 
 
15 maart staking op individuele basis 
Zoals bekend, is door een aantal bonden op vrijdag 15 maart een oproep gedaan tot staken. Hoewel 
vrijwel iedereen achter de doelen van de staking staat, is er verdeeldheid over het moment van de 
staking en of de staking op dit moment het juiste middel is om deze doelen te behalen. Daarom is er 
besloten om er geen gezamenlijke staking van te maken, maar een staking op individuele basis. Dat 
betekent dat iedereen gebruik kan maken van zijn of haar stakingsrecht. In het hele land zullen er 
daarom scholen geheel gesloten zijn, scholen geheel open zijn of gedeeltelijk open/gesloten zijn. 
Op de Brederoschool zijn er enkele mensen die gebruik maken van hun stakingsrecht. De meeste 
leerkrachten staan wel achter de doelen van de actie, maar niet achter het moment van staken.  
Het stakingsrecht bepaalt duidelijk dat als er gestaakt wordt er geen vervanging geregeld mag 
worden.  
Dat betekent dat op de Brederoschool op vrijdag 15 maart groep 3a en 5a gesloten zijn. 
Hoewel we geen vervanging mogen regelen, mogen we wel kinderen opvangen. Mochten 
ouders/verzorgers van deze twee groepen daar gebruik van willen maken, dan horen we dat graag.  
De BSO is op hoogte van de stakingsdag.  
 
 
Ouder gezocht! 
De Brederoschool heeft Europese subsidie gekregen om de school CO2 neutraal te maken. Dit past 
natuurlijk mooi bij Bredero 3d-duurzaam. Ook kinderen denken mee in dit proces. Het project draagt 
de naam 2Impresz. 
Op verschillende niveaus wordt er meegedacht. Er is een stuurgroep, een projectgroep en natuurlijk 
zijn er de Dynamo’s. 
Voor de projectgroep zoeken we een enthousiaste ouder die graag mee zou willen denken in dit 
proces. De werkgroep komt gemiddeld een keer in de maand bij elkaar. Mensen die zitting hebben in 
de werkgroep zijn: Monika Kleefman (Brederoschool), Celine Padding (Energy Challenges), Ben ter 
Beek (O2G2), Arjan van Ommeren (Gasunie) en Hielke Koning (Syplon).  
Heeft u interesse? Meld dit dan bij Monika (m.kleefman@o2g2.nl)! 
 

 
Koffieconcert 
Zondag 17 maart is er weer ons jaarlijkse koffieconcert in het Trefpunt van 10.30-12.00 uur. 
We hebben weer een prachtig programma.  
Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen luisteren en kijken! 
Entree € 1,50 (koffie/thee/limonade en een koekje inbegrepen!)  

 
 
Project 
In alle groepen wordt weer enthousiast gewerkt aan prachtige thema’s. 
Onder in deze nieuwsbrief vindt u de data en tijden m.b.t. de presentaties! 
 

mailto:m.kleefman@o2g2.nl)


Fietsen rondom de Brederoschool 
Graag willen wij u er nogmaals op attenderen dat er op de voetpaden 
rond de Brederoschool en het schoolplein niet gefietst mag worden. 
Geregeld zien wij ouders en kinderen fietsend op deze voetpaden 
en/of het schoolplein, dit levert soms gevaarlijke situaties op voor 
andere kinderen en ouders. 
Daarom willen wij u vriendelijk, doch nadrukkelijk, verzoeken om 
zodra u van het fietspad het voetpad opgaat, af te stappen. 
 

 
Wachten in school 
’s Ochtends kunnen de kinderen tussen 8.15-8.25 uur in de klas gebracht worden. Als ouder heeft u 
dan de gelegenheid om rustig afscheid van uw kind te nemen, even samen een boekje te lezen, werk 
te bekijken en/of nog even iets aan de leerkracht te vragen of zeggen. Hetzelfde geldt voor de 
middag tussen 13.00-13.10 uur. 
Aan het einde van de ochtend en de middag hebben we de afspraak dat ouders wachten op het 
schoolplein. Wij zouden het fijn vinden dat alle ouders zich aan deze afspraak houden. Mocht uw 
kind u nog even wat willen laten zien en/of wilt u nog even wat aan de leerkracht zeggen en/of 
vragen, dan bent u uiteraard van harte welkom om nadat de school uit is, weer naar binnen te 
komen. 
 
 
Brugfunctionaris  
Sinds begin 2019 heeft de Brederoschool voor een dag in de week een brugfunctionaris. 
De brugfunctionaris kan u helpen bij het aanvragen van vergoedingen indien u een laag inkomen 
heeft, zoals bijvoorbeeld voor het schoolreisgeld. Ook kan zij veel regelen voor uw kind; een 
lidmaatschap bij een sportvereniging, muzieklessen voor uw kind, een tweedehands fiets of 
zwemlessen.  
Heeft u iets te vragen, te regelen, wilt u een afspraak maken of gewoon een gezellig praatje maken? 
Kom dan op dinsdagochtend langs bij onze brugfunctionaris Anouk de Vries (kantoor kleutergebouw 
1/2a, 1/2b en 1/2e) of mail naar anouk.de.vries@o2g2.nl.  
 
Om bekendheid te geven aan de rol van de brugfunctionaris op de Brederoschool gaan een aantal 
kinderen uit groep 7 meedoen aan een project waarbij zij posters gaan ontwerpen voor de school 
over het kindpakket (de regelingen die er zijn voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen). 
Voor de kinderen in groep 7 komt er een prijsvraag. Deze leerlingen gaan een tekening maken 
omtrent het kindpakket. De mooiste tekeningen worden uitgekozen en deze leerlingen mogen aan 
een project meedoen waarbij zij posters gaan ontwerpen voor de school. Deze posters zullen als ze 
klaar zijn in de school worden opgehangen.  
 
Even voorstellen: 
Mijn naam is Anouk de Vries. Ik woon samen met mijn partner in het mooie 
Meerstad. Sinds november 2017 ben ik werkzaam op de Brederoschool als 
leerkracht. Het grootste deel van die tijd heb ik in groep 6 gewerkt. Ik werk 
op dit moment de middagen in groep 6b. Op dinsdag ben ik op school 
aanwezig als brugfunctionaris. U kunt mij dan vinden in het kantoor van het 
kleutergebouw van de groepen 1/2a, 1/2b en 1/2e. Mocht u meer willen 
weten of vragen hebben dan kunt u mij altijd benaderen via de mail of 
persoonlijk op de school.  
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Vanuit de MR 
Heeft u als ouder ideeën, opmerkingen of vragen over de gang van zaken op school, dan kunt u 
deze voorleggen aan de MR (medezeggenschapsraad). Mocht u nadere informatie willen of zelf iets 
op de agenda willen zetten, dan kunt u als ouder ook altijd contact leggen met de MR. U kunt de MR 
bereiken door één van de MR-leden aan te spreken of te mailen.  
De MR vergadert ongeveer eens in de twee maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent dus 
van harte welkom om een vergadering bij te wonen! De vergaderingen vinden plaats in de kamer van 
Marike.  
 
De volgende vergaderdata zijn: 
woensdag 27 maart 
woensdag 15 mei 
dinsdag 18 juni 
Aanvangstijd: 19.30 uur 
De agenda en de vergaderverslagen zijn op de website van de school te vinden!  
 
De MR bestaat momenteel uit drie ouders en drie leerkrachten, te weten: 
Thijs Stam (voorzitter)    Yvonne Stollé     (groep 3a) 
Cees Frankruijter    Mona Veenstra   (groep 7b) 
Marijke Olthof     Marjolein Zwiggelaar   (groep 5b) 
Email: mrbrederoschool@gmail.com. 
 
 
Buitenshuiscoach 
Voor kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving is het thuis niet altijd 
makkelijk. Zij hebben bijvoorbeeld extra zorgtaken of hebben vaker last van stress. Voor het kind is 
het fijn als iemand meedenkt over wat hij of zij nodig heeft om zich goed te voelen. Bij het WIJ-team 
is er daarom een coach die er speciaal voor uw kind is. 
Wat kan deze coach uw kind doen?  
De coach heeft een luisterend oor, kan uitleg geven en zoekt samen met uw kind naar dingen die 
hem/haar kunnen helpen om zich goed te voelen.  
Daarnaast gaat de coach samen uw kind een plek uitzoeken dichtbij huis, waar hij/zij na schooltijd 
terecht kan. Bijvoorbeeld kinderopvang, naschoolse opvang, een sportclub, toneelclub of 
huiswerkbegeleiding. Hier kan uw kind dan een aantal uren in de week meedoen met andere 
kinderen van dezelfde leeftijd. Dit kan zowel voor uw kind als voor uzelf rust en ruimte opleveren. 
Een onderzoek  
Omdat we graag willen weten of ouders en kinderen zich beter voelen door inzet van een coach 
wordt een onderzoek gedaan. In twee jaar tijd worden ouders en kinderen in totaal 5 gevraagd een 
vragenlijst in te vullen. 
Wil je meer weten?  
Neem contact op met:  
De Kindhulpverlener van WIJ De Wijert (0503679120).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Presentaties ‘Kunst in 3D’ 
Inmiddels zitten alle klassen volop in het verhalend ontwerp. Er worden weer mooie dingen gemaakt, 
ondernomen en gezien. Het project wordt afgesloten met een presentatie voor ouders in de klas. 
Hieronder vindt u alvast een schema van alle presentaties. De officiële uitnodiging ontvangt u van de 
kinderen zelf. 
 

Datum Tijd Groep 

Woensdag 27 maart 8.30-9.00 1/2 b + 1/2e 

Donderdag 28 maart 8.30-9.00 1/2 d 

Donderdag 28 maart 14.45-15.15 7a 

Vrijdag 29 maart 8.30-9.00 6a 

Vrijdag 29 maart 12.00-12.30 4b + 5a 

Maandag 1 april 8.30-9.00 6b 

Maandag 1 april 14.45-15.15 7b 

Dinsdag 2 april 8.30-9.00 4a 

Dinsdag 2 april 14.45-15.15 8b 

Woensdag 3 april 8.30-9.00 1/2c 

Woensdag 3 april 12.00-12.30 3a + 3c 

Donderdag 4 april 8.30-9.00 5b 

Donderdag 4 april  14.45-15.15 8a 

Vrijdag 5 april 9.30-9.00 1/2a + 1/2f 

Vrijdag 5 april 12.00-12.30 3b 

 
 
Leuk om te weten: 

 
Het podiumoptreden van groep 1/2c, 3a, 5b en 7b op vrijdag 15 februari 
De voorstelling begon met een liedje van groep 1/2 c over kleuren. Iedereen 
had verschillende kleuren aan. Daarna kwam er een liedje genaamd “Mijn 
winkeltje is open”, waar ze kleren verkochten. Ze gebruikte daarbij ook 
boomwhackers. Als laatste kwam er een opzegversje: Het is winter bibber 
bibber. Ze hebben het heel goed gedaan.  
Als tweede kwam groep 3a met de pinguindans. Daarna kwamen hele leuke 
moppen. Vervolgens werd het weerbericht voorspeld. Het weer viel naar 
beneden door middel van een liedje. Daarna was er een liedje/verhaal over de 
blauwe sneeuwpop.  
Toen kwam groep 5b. Zij begonnen met het turngroepje. Een groepje maakte 
een piramide en de andere maakte turnbewegingen. Als tweede kwam de quiz 
voor 4 ouders uit het publiek. Twee vrouwen en twee heren. Groep 5 heeft 
ook het leerorkest. Dat is een muziekorkest met onder andere de dwarsfluit en 
trompet. Ze deden een paar liedjes die ze geleerd hebben.  



Toen gingen 3 kinderen een gedicht voorlezen. De afsluiting van 5b was het lied: Echte vrienden van 
Gerard Joling en Jan Smit.  
Als laatste was groep 7b aan de beurt. De 2 presentatoren kwamen ook uit groep 7b. Als eerste 
kwam er een dramastukje waarbij het publiek moest raden waar de 3 kinderen waren. Vervolgens 
kwam er een opzegversje: Wat is dat mevrouw van Gelder. Toen kwamen er meisjes die een dansje 
gingen doen. Daarna zong de hele klas: Ik ben met Catootje naar de botermarkt gegaan. Er waren 5 
kinderen die een rol speelden. En de afsluiter van groep 7b was het lied: Hoepel op Jack. 
Alle groepen hebben het heel goed gedaan. 
Door Selan uit 5b en Lynn uit groep 7b 

 
 
Huldiging van Luka Bellinga groep 6b 
Afgelopen woensdag 6 maart is groep 6b verrast met een 
bezoek van kinderboekenschrijver Tjibbe Veldkamp. Tjibbe 
kwam met een speciale reden in de klas, namelijk de Senaat 
van de Kinderjury (Kinderboekenweek). Zonder dat de klas of 
Luka hier iets van af wist, werd Luka naar voren gehaald. Luka 
is namelijk uit honderden kinderen uitgekozen om de Senaat 
van de Kinderjury te versterken. Tjibbe heeft Luka officieel 
gehuldigd door hem een baseballpet, baseballjas en 
bijbehorende button te overhandigen. Ook heeft Luka een 
flinke stapel boeken gekregen die hij moet gaan lezen en 
beoordelen, samen met de andere kinderen uit de Senaat. 

  
Naast deze officiële huldiging was het ook feest voor de rest van 
groep 6b. Bij een huldiging hoort natuurlijk een lekkere grote taart. 
Ook zijn er, naast Luka, leerlingen geïnterviewd. Zelfs meester Rick 
kon hier niet aan ontkomen. 
 

 
 
 

Elk jaar wordt er in elke provincie één kind uitgekozen die dat jaar het beste boek mag kiezen. Dit 
jaar is het de eer aan Luka Bellinga uit groep 6b om heel de provincie Groningen te representeren. De 
Senaat werft stemmen, vlogt of blogt en leest alle kinderboeken van Nederlandse auteurs uit de 
Leeslijst van de Nederlandse Kinderjury. 
 

 
 
 



Schoolzwemmen 
Schoolzwemmen doen de groepen 7a en 7b samen. We zwemmen op dinsdag en gaan op de fiets naar 
het Helperzwembad. De eerste keer dat we gingen zwemmen deden we een test om te kijken wat je 
al wel kon maar ook wat je nog niet goed kon, aan het einde kunnen de zwemjuffen dan kijken wat je 
hebt geleerd. Als je de eerste les hebt gehad (de test) dan heb je daarna bij alle lessen 3 vakken: een 
spel de laatste keer moesten we bijvoorbeeld dingen opduiken, techniek bijvoorbeeld de borstcrawl. 
En vormen van zwemmen, denk aan bijvoorbeeld zwemmen met flippers of duiken. Aan het einde van 
de les hebben we vaak nog 2 minuten over en dan ……. is het speeltijd! Als we mogen spelen dan doen 
we vaak een kippengevecht en gaan vaak van de duikplank. En dit doen we dan 6 keer. Veel kinderen 
vinden het superleuk om te doen! 
Elisa 7a 

 
 

We gaan altijd met 7a en 7b naar het Helperzwembad toe fietsen, daar gaan we ons omkleden en 
dan wachten we aan de kant van het bad. De eerste dag bij schoolzwemmen was een testdag, we 
gingen allemaal oefeningen doen zoals: de borstcrawl, de rugslag, de schoolslag en nog veel meer. Ze 
kijken dan wat je al kan en wat nog niet zo goed, aan het eind van de lessen doen we weer een 
testdag en dan kijken ze of je vooruit bent gegaan. We hebben altijd drie vakken, de eerste is altijd 
spel, de tweede techniek en de derde meestal een verrassing, we hebben daar laatst gezwommen 
met flippers. Aan het einde van de les hebben we nog een paar minuten over en dan gaan we spelen, 
we gaan heel vaak van de duikplank en dat vinden heel veel kinderen heel leuk. We doen dat dan 6 
keer, we doen het nog maar 3 keer en dat vind ik heel jammer want het is echt superleuk vind ik. 
Hugo Oomkens 7a 
 
Open dag Martini Ziekenhuis 
Op zaterdag 16 maart is er voor kinderen van alles te zien en doen tijdens de open dag in het Martini 
Ziekenhuis. Ze kunnen bijvoorbeeld een kijkje nemen in de operatiekamer of een hun knuffel laten 
gipsen in de gipskamer. Voor meer informatie zie bijlage. 
 
 
Bijlagen: 

- Flyer voor kind en ouder Buitenshuisproject 
- SKSG activiteiten maart 2019 
- Martini Ziekenhuis programma open dag 


