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Agenda  

 
Belangrijk om te weten: 
 
Toestemmingsbrief AVG 
Op maandag 26 november hebben we, in het kader van de AVG, een toestemmingsbrief aan alle 
oudste kinderen van het gezin meegegeven. 
We hebben nog niet van alle ouders een ingevulde (ook aan de achterzijde) en voorzien van 
handtekening verklaring ontvangen. We vragen u, indien u dit nog niet heeft gedaan, om het 
formulier z.s.m. bij de leerkracht of de administratie in te leveren. Alvast bedankt! 
 
Schooltijden 
Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen de schooldag rustig kunnen beginnen en dat 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, staan onze deuren een kwartier voor aanvang van de lessen open. Desondanks 
willen we wel graag op tijd met de lessen beginnen. Daarom vragen we met klem om de kinderen 
niet later dan 8.25u. en 13.10u. in de klas te brengen zodat we ook echt om 8.30u. en 13.15u. 
kunnen starten.  
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. 

Vrijdag 1 februari 
11.45-12.15 uur: Voorstelling 1/2a + 4a + 8a 

 8.15 en 12.15 verkoop winkelartikel 4a 
Maandag 4 februari 

Naschoolse techniekcursus Jonge  
Onderzoekers les 4 

Woensdag 6 februari 
 Overleg Dynamo’s 
Donderdag 7 februari 
 Leerorkest 5a en 5b 
Vrijdag 8 februari 

11.45-12.15 uur: Voorstelling 1/2b + 4b + 7a 
 8.15 en 12.15 verkoop winkelartikel 4b 
Maandag 11 februari 

Naschoolse techniekcursus Jonge  
Onderzoekers les 5 (laatste les) 

 
 
 

 

 
 
  

 

Maandag 11 februari 
Naschoolse techniekcursus Jonge  
Onderzoekers  

Dinsdag 12 februari 
 19.30 uur MR 
Donderdag 14 februari 
 Leerorkest 5a en 5b 
Vrijdag 15 februari 

11.45-12.15 uur: Voorstelling 1/2c + 3a + 5b 
+ 7b 

 8.15 en 12.15 verkoop winkelartikel 1/2 c 
Maandag 18 t/m vrijdag 22 februari  
 Voorjaarsvakantie 
Maandag 25 februari 

2e serie Naschoolse techniekcursus Jonge  
Onderzoekers les 1 

Dinsdag 26 februari 
 Techniekles 5a+5b (5b tot 12.30 uur!) 
Woensdag 27 februari 
 Luizencontrole 
 Leerlingenraad 
 
 

 

 



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.  
 
Citotoetsen en rapportage 
Momenteel worden er in alle groepen CITO-leerlingvolgsysteem toetsen afgenomen. Deze toets-
periode vindt jaarlijks rond deze periode plaats. De resultaten van deze toetsen zullen met u 
besproken worden tijdens de komende rapportgespreken.  
Het eerste rapport van dit schooljaar zal op maandag 11 februari verzonden worden.  
De oudergesprekken vinden plaats in de week voor en na de voorjaarsvakantie van 11 februari tot en 
met 1 maart. Voor de oudergesprekken kunt u zich intekenen op de lijsten die u vindt bij de groepen. 
De leerkracht van uw zoon of dochter zal u daar verder over informeren.   
 
Presentaties Verhalend Ontwerp 
Na de voorjaarsvakantie starten we weer met een prachtig project Verhalend Ontwerp. De 
presentaties zullen plaatsvinden in de periode 26 maart t/m 5 april.  Zodra we de juiste dagen en 
tijden weten, krijgt u daarvan persoonlijk bericht middels een uitnodiging van de kinderen. 
 
Staking 15 maart 
Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, organiseren de onderwijsvakbonden op vrijdag 15 
maart een landelijke staking voor leerkrachten in zowel het basisonderwijs, het voort gezet onderwijs 
als mbo, hbo en wo.  
Hoewel we nog niet zeker weten of de staking gevolgd gaat worden, vinden we het belangrijk om de 
mogelijke stakingsdag te vermelden zodat u tijdig weet dat deze dag mogelijk plaats gaat vinden en u 
op voorhand de gelegenheid heeft om iets te regelen m.b.t. opvang. De Brederoschool zal, net als de 
andere openbare scholen van de stad Groningen, in samenwerkeng met het bestuur en de PO-raad 
besluiten tot uiteindelijke deelname. Zodra we meer weten stellen we u op de hoogte.  
 
Rookvrij 
Met trots kunnen we melden dat de Brederoschool rookvrij is. Dat betekent 
dat er binnen een straal van 150 meter van de school niet gerookt wordt. 
Binnenkort worden er bordjes geplaatst zodat dit ook zichtbaar is voor 
mensen die hiervan nog niet op de hoogte zijn.  
 
 
 
Brederoschool CO2-neutraal 
De Brederoschool heeft Europese subsidie gekregen om te onderzoeken of het mogelijk is om de 
school CO2-neutraal te maken. Er is een werkgroep ingesteld waarin mensen van de Gasunie, Energy 
Challenges, Syplon, Openbaar Onderwijs Groningen en de Brederoschool zitten. In de stuurgroep 
zitten mensen van dezelfde organisaties met als aanvullende organisatie Enexis Empuls. Natuurlijk 
denken ook de Dynamo’s en de kinderen van de bovenbouw mee. Het proberen om de school CO2-
neutraal te krijgen past natuurlijk prachtig bij Bredero 3D-Duurzaam en wetenschap en techniek en 
dat we een beetje zuinig op onze wereld moeten zijn.    
 
 
 
 
 
 
 



Koffieconcert 
Op zondag 17 maart organiseert de Brederoschool het 
jaarlijkse koffieconcert. 
De kinderen krijgen binnenkort een formulier mee naar huis, 
waarmee ze zich op kunnen geven om op te treden tijdens 
het koffieconcert. Wij hebben het formulier ook bijgevoegd 
als bijlage. 
Ouders, familie, vrienden en andere belangstellenden 
worden uitgenodigd om te komen kijken naar het 
koffieconcert. 
Noteer alvast de datum in uw agenda! 
 
 
Trainingen WIJ Groningen 
WIJ Groningen organiseert trainingen voor kinderen. Binnenkort starten de volgende trainingen: 
Training sociaal weerbaar voor kinderen van 10 t/m 12 jaar die moeite hebben om voor zichzelf op te 
komen en/of omgaan met anderen lastig vinden. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder 
andere: nee zeggen, bouwen aan zelfvertrouwen, omgaan met pesten, gevoelens herkennen en 
lichaamstaal.  
Training KIES voor kinderen met gescheiden ouders. Bij de KIES groep ben je samen met andere 
kinderen die hetzelfde meemaken als jij. Tijdens de training ga je knutselen, spelen en praten over 
het thema echtscheiding. 
Folders en inschrijfformulieren liggen op school bij de informatietafel. Zie ook de bijlagen bij deze 
Punt Uit. 
 
 
Leuk om te weten: 
 
Kick off Energy Challenges 
We zijn naar de grote opening van Energy Challenges geweest. Daar hebben we een stoel van de 
Toekomst gemaakt. Je kreeg een stoel die je mocht pimpen. 
Je kreeg verf en allemaal kleuren wol. En je mocht materialen van huis en school meenemen. Juf 
maakte groepjes van 7 of 8 kinderen.  
Er waren nog meer workshops. Zoals een korte film over 
duurzaamheid. Daarna volgde dan een quiz over 
duurzaamheid. Er waren bij die quiz ook prijzen te winnen 
zoals een klok die op waterstof werkt, een zaklamp die je in 
de zon moet opladen en dan gaat het licht branden. 
Er was ook een workshop waar je kon rappen. Degene die 
ons de rap aanleerde was zelf een bekende rapper uit 
Groningen dus hij kon ons er veel over uitleggen. 
Er was een toneelvoorstelling (Mad Science) met een vrouw 
die proefjes deed met elektriciteit en assistentie vroeg aan 
het publiek. 
We hebben veel geleerd over elektriciteit. 
Het was een leuke en leerzame dag. 
Door: Kirsten en Pim uit groep 7b 
 
 
 
 
 



Techniek van de Jonge onderzoekers: Groep 4a en 4b 
 
De hangende pen 
We hebben een techniekles gehad van de jonge onderzoekers en toen hebben we een hangende pen 
gemaakt. We hebben eerst twee plankjes van 10 centimeter gezaagd en daarna hebben we een rond 
stokje van 17 centimeter gezaagd. De juf maakte er met de boormachine gaatjes in en een 
magneetje, zodat de pen ertussen bleef hangen. We hebben het ook geverfd. Het was erg leuk om te 
doen. 
Noor en Sepp, groep 4b 
 

    
 
De tol 
We gingen ook nog een tol maken met een figuurzaag. Het zag er een beetje saai uit, maar eerst 
gingen we een soort van rond kleurplaatje inkleuren, uitknippen en daarna plakten we het op het 
plankje. Dit gingen we uitzagen met de figuurzaag. We moesten ook een rond stokje van 7 
centimeter zagen. De juf maakte een gaatje in het midden en het stokje ging hier doorheen en 
daardoor kon hij draaien en dus gingen wij ermee spelen. We vonden het erg leuk om te maken. 
Merijn en Lena, groep 4b   
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



Duurzaam eten bij de schooltuinen 
We gingen met elkaar op de fiets naar de schooltuinen. Eerst kregen we een presentatie over 
duurzaam eten.  Toen kregen we een onderwerp waar we een korte presentatie over moesten 
houden. Onze onderwerpen waren keurmerken en eiwitten. Een keurmerk is een duurzaam merk 
waaraan je kunt zien dat dieren een goed leven hebben gehad. Twee kinderen gingen koken, dit 
waren Teun en Paul. Ze maakten een eitje met rode boerenkool op een toastje. Dit was erg lekker. 
Daarna gingen we met elkaar weer naar school op de fiets. We vonden het heel erg leerzaam. 
Hopelijk gaan we nog een keer naar de tuintjes en eten we nog wat lekkers. 
Zara, Lotte en Zoë. Groep 8B  

 
 
 
Vensterschool Bredero 
 
Op de Brederoschool wordt binnen de Vensterschool Bredero nauw samengewerkt met de 
Astronautjes (peuterschool Kidsfirst-COP), de Vleermuizengrot, Welpennest en Beverburcht (BSO 
SKSG) en het WIJ-team. In het kader daarvan vindt er voor de leerkrachten, pedagogisch 
medewerkers en andere medewerkers van deze vier organisaties op 6 februari  van 16.30-20.30u. 
weer een inspiratiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomsten worden belangrijke zaken 
uitgewisseld en vinden gezamenlijke scholingen plaats. Deze keer staat in het kader van de nieuwe 
wet op privacy, de warme overdracht, de zorgmogelijkheden binnen de wijken Zuid en scholing op 
het gebied van creatieve activiteiten. 
 
SKSG Bredero 
Vol trots presenteren wij jullie (zie bijlage) ons activiteitenprogramma van SKSG Bredero! 
Welpennest en Beverburcht 
Voor de kinderen van het Welpennest en de Beverburcht wordt er dagelijks een binnen- en een 
buitenactiviteit aangeboden. We bieden veel verschillende activiteiten aan; spellen, sporten, 
knutselen, muziek, theater en nog veel meer…Voor ieder kind wat wils! 
Vleermuizengrot (en alle 7 +) 
Met ingang van dit schooljaar zijn alle kinderen van de Vleermuizengrot op de maandag, dinsdag en 
donderdag te vinden bij Sport BSO Calcio. Daar hebben ze hun eigen activiteitenprogramma. Ze zijn 
tenslotte al wat ouder, zijn op zoek naar meer uitdaging en weten heel goed zelf leuke activiteiten te 
bedenken. Zij mogen daarom met ons meedenken en helpen bij de organisatie van de activiteiten en 
doen ze mee met de SPORT-workshops van Sport BSO Calcio. De kinderen gaan onder begeleiding 
van een Pedagogisch Medewerker op de fiets of met een busje naar Calcio. Rond half 6 worden ze 
ook allemaal weer terug gebracht.  
De 7 + kinderen van het Welpennest en de Beverburcht zullen ook af en toe mee gaan naar BSO 
Calcio. Zo kunnen deze kinderen af en toe sfeer proeven en mee doen als ze nog meer uitdaging 
willen hebben. 
 



SKSG Bredero presenteert elke maand een activiteitenprogramma, deze zullen jullie terug zien in 
school, op onze website, Facebook en in de nieuwsbrief van school. Zo weet iedereen wat wij (gaan) 
doen op SKSG Bredero! 
Wij hebben er weer zin in, jullie ook? 
Met vriendelijke groet, 
Team SKSG Bredero  
 
SKSG Calcio: dé Sport BSO van Groningen! 
Wist je dat SKSG een Sport BSO heeft in Groningen- Zuid? SKSG Calcio, dé Sport BSO ligt op het 
terrein van Sportpark Corpus den Hoorn: een ideale omgeving voor sport en bewegen. Bij ons 
kunnen kinderen kennis maken met veel verschillende sporten door middel van korte workshops en 
ontdekken wat ze echt leuk vinden.  
Elk kwartaal ligt er een activiteitenprogramma klaar met aandacht voor verschillende 
sportactiviteiten: o.a. Klimmen, Slagbal, Jump Indoor, Hip Hop, Paardrijden, Uni-hockey en nog veel 
meer. Om je een beeld te geven van ons mooie gevarieerde sportprogramma vind je in de bijlage 
onze nieuwe JUMP-IN (maart-april 2019).  
  
Speciaal en exclusief aanbod voor kinderen vanaf 7 jaar van SKSG Bredero: 

- Wanneer je ingeschreven staat op dé Sport BSO doe je kosteloos mee aan de 
Sportworkshops* 

- Na schooltijd gaan de kinderen samen met én onder begeleiding van onze pedagogisch 
medewerkers richting Calcio.  

- Ouders kunnen de kinderen bij dé Sport BSO zelf weer ophalen, dit kan tussen 17.00 en 
18.00 uur (tenzij anders vermeld). Is dit lastig (i.v.m. bijv. jongere kinderen op een andere 
SKSG locatie) dan bieden we aan de kinderen om 17.30 uur weer terug te brengen naar de 
Brederoschool.  

* Sportworkshops zijn gratis op de dag dat je BSO opvang afneemt 
 
Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus heb je interesse? Meld je dan vandaag nog aan! 
Direct inschrijven, mogelijkheden bespreken of meer informatie? Neem gerust contact op met onze 
afdeling klantadvies via klantadvies@sksg.nl of via 050-3171390. 
Eerst een sfeerimpressie? Kijk en like dan gauw op onze Facebook-pagina: 
https://www.facebook.com/deSportBSO/ 
 
 
 
Bijlagen: 

- Wij Groningen Training sociaal weerbaar 
- Wij Groningen Training Kies 
- Opgaveformulier koffieconcert 
- SKSG Bredero maandstukje januari 
- SKSG Calcio Jump activiteitenprogramma 
- Nieuwsbrief Astronautjes Kidsfirst Brederoschool 
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