
 
 

 
Jaargang  28 
Nummer 6 
april 2019

 
Agenda  

Donderdag 25 april 
 10.30-11.30 Afsluiting Leerorkest groepen 5  

in Maartenshof 
Vrijdag 26 april 
 Margedag = alle leerlingen vrij 
Maandag 27 april t/m vrijdag 3 mei 
 Meivakantie 
Woensdag 8 mei 
 Luizencontrole 
Vrijdag 10 mei 
 8.15 en 12.15 verkoop winkelartikel 3a 
Zondag 12 mei 
 Moederdag 
Woensdag 15 mei 
 Winkelraad 
 Groepen 5 schooltuinen 
 19.30 MR 
Vrijdag 17 mei 
 8.15 en 12.15 Verkoop winkelartikel 3b 
Dinsdag 21 mei 
 Margedag = alle kinderen vrij 
Woensdag 22 mei 
 Schooltuinen groep 3a 
Donderdag 23 mei 
 Schoolreizen groepen 1-2 

Brederoschool stemlocatie Europese 
verkiezingen 

Vrijdag 24 mei 
 8.15 en 12.15 verkoop winkelartikel 3c 
Dinsdag 28 mei 
 19.30 OR 
Woensdag 29 mei 
 Groepen 8 voorstelling Houten Huis met NNO 
 Groepen 3 schooltuinen 
Donderdag 30 mei  
 Hemelvaartsdag = alle leerlingen vrij 
Vrijdag 31 mei    

Alle leerlingen vrij 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Donderdag 6 juni  
 Midzomerfeest 
Vrijdag 7 juni 
 8.15 en 12.15 verkoop winkelartikel 4a 
Maandag 10 juni 
 2e Pinksterdag = alle leerlingen vrij 
Woensdag 12 juni 
 Leerlingenraad 
 Schoolkamp groepen 7 
Donderdag 13 juni 
 Schoolkamp groepen 7 
Vrijdag 14 juni 
 Schoolkamp groepen 7 
 8.15 en 12.15 verkoop winkelartikel 4b 
Zondag 16 juni 
 Vaderdag 
Maandag 17 juni 
 Avondvierdaagse 
Dinsdag 18 juni 
 Wenochtend nieuwe kleuters 
 Avondvierdaagse 
 19.30 MR 
Woensdag 19 juni 
 Schooltuinen groepen 5 
 Winkelraad 
 Avondvierdaagse 
Donderdag 20 juni 
 Avondvierdaagse 
Vrijdag 21 juni 
 8.15 en 12.15 verkoop winkelartikel 5a 
Dinsdag 25 juni 
 Schoolreis groepen 8 
Woensdag 26 juni 
 Schoolreis groepen 8 
 Dynamo’s 
Donderdag 27 juni 
 Schoolreis groepen 8 
 Schoolreis groepen 6 
Vrijdag 28 juni 
 Schoolreis groepen 8 
 8.15 en 12.15 verkoop winkelartikel 5b 
 
 
 
 
 
 
 

 



Belangrijk om te weten: 
 
Silly Walk zebrapad 
Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd! In het kader daarvan zijn er over de hele wereld 
bijzondere zebrapaden gebaseerd op de sketch van John Cleese in de toenmalige humoristische serie 
Monty Python. In Nederland zijn er inmiddels ook een aantal Silly Walk zebrapaden, maar nog niet in 
Groningen.  

Op donderdag 9 mei om 13.30 uur zal officieel het eerste Silly Walk 
zebrapad van Groningen geopend worden. De nieuwe wethouder van de 
wijk zal samen met de leerlingen van de Brederoschool de bordjes 
onthullen. Voorafgaand aan de officiële opening gaan we met alle 
kinderen op ‘silly walk’ wijze in een ‘silly walk’ mars naar het zebrapad 
op de hoek van de Bordewijk/ Queridolaan/ Merodelaan (niet de 
zebrapaden bij de bloemenstal en de bushalte). Speciaal om mensen uit 
de Zuiderflat mee te laten genieten, gaat de ‘silly walk’ mars langs de 
Vestdijklaan/ Zuiderflat. 

De mensen van de Zuiderflat worden hier van op de hoogte gesteld.  
Ouders die mee willen lopen met de mars, kunnen zich verzamelen op het grote veld tussen de De 
Graafschool en de Brederoschool. Daar zijn mensen van de Wijkdeal die samen met de volwassenen, 
achter de kinderen aan, de mars lopen. We gaan er natuurlijk een grappig gebeuren van maken. 
Uiteraard nemen we wel de verkeersveiligheid mee, dat betekent dat we de kinderen aangeven dat 
er op een grappige manier overgestoken mag worden op dit zebrapad, maar dat er ook eerst naar 
links/rechts/ links gekeken moet worden en er in het gewone tempo overgestoken moet worden. 
Iedereen die wil kijken is van harte welkom!    
 
 
Leuk om te weten: 
 
Vogelhuisjes 
Wij hebben vogelhuisjes gemaakt. 
Eerst gingen we plankjes schuren. Daarna moesten we eerst lijnen tekenen, zodat we wisten waar we 
de gaten konden boren en een gat voor de vogels. 
Toen moesten wij schroeven er in draaien met een schroevendraaier. 
En toen moesten wij de deksel erop maken met scharnieren. 
Die moesten we met een mini spijker erin slaan. 
Toen was de buitenkant klaar en moesten we hem alleen nog maar oliën.  
En ons vogelhuisje was klaar. 
Het was heel leuk om een vogelhuisje te maken. 
Door: Merit en Sven uit groep 7b 
 

 
 



Nationale Pannenkoekdag 
Op 15 maart was het de Nationale Pannenkoekdag.  
Het thema van dit jaar was: Bak met je hart.  
De dag stond in het teken van de vereenzaming 
onder ouderen. Daarom is de leerlingenraad 
(samen met nog 4 andere kinderen) gewapend met 
gardes en meel naar de Zuiderflat getrokken. Daar 
hebben ze op drie verzorgafdelingen 
pannenkoeken gebakken voor de bewoners. Het 
was een zeer gezellige ochtend en de oudjes 
hebben gesmuld van de gezelligheid en de met 
liefde gebakken pannenkoeken.  
  

   
 
 
 
Kunst maken 
We gingen met de klas naar een kunstenaar. Daar legde hij ons uit wat we moesten doen. We 
moesten een amulet maken met speksteen. We moesten schuren om er vorm in te krijgen en er iets 
in schrijven. Toen maakte de kunstenaar het heel heet met blauw vuur. Daarna moesten we de steen 
met een doek vastpakken en insmeren met was. Toen deden we er touwtje door en daarna waren 
we klaar! Het was heel erg leuk! 
Door: Hugo uit groep 5a 

 
Girlsday 
11 april gingen we met de meisjes ven goep 7 allemaal leuke dingen doen. Zoals: naar het fablab. 
Daar kon je sleutelhangers maken met een unicorn en je naam erop. Je kon ook nog een soort 
batterij draden verbinden. Daarmee konden we geluiden maken zoals: een toeter en een deurbel. 
Daarna gingen we naar de Noordepoort, daar mochten we zingen en muziek op doen en de lichten 
besturen. Met de lichten gingen we een laserspel spelen. Als allerlaatst gingen we naar de magneet, 
dat is een hele witte zaal waar je allemaal opdrachten kan doen. Zoals de knikkerbaan en de 
legobaan dat was ook heel leuk. Je moest het spel met een pasje activeren. Het was een toffe dag 
Door: Lyenne uit groep 7a 

 
 



Mobile Media Lab politie 
In het kader van mediawijsheid is de politie op de Brederoschool geweest met hun mobile media lab.   
De kinderen kregen les van agenten over verschillende onderwerpen met betrekking tot sociale 
media. Er kwamen onderwerpen aan bod, zoals: hacken, cyberpesten en oplichting.  
De kinderen waren erg enthousiast over de lessen en is zeker voor herhaling vatbaar!  
 

 
 
 
Schoolvoetbal 
Ook dit jaar doet de Brederoschool weer mee aan het schoolvoetbaltoernooi met de groepen 7 en 8. 
Drie teams zijn door naar de vervolgrondes. Complimenten voor alle teams en hun trainers voor hun 
sportieve inzet! 
 
We hebben met zes teams gevoetbald. Drie van de zes teams zijn doorgegaan. We hebben allemaal 4 
wedstrijden gespeeld. We moesten bijvoorbeeld tegen de Borgmanschool spelen. Je moet zelf 
zorgen voor je schoenen en sokken en eten en drinken, van school leen je het voetbaltenue.  
Ons team, Bredero 2 meisjes, heeft 1x gewonnen, 1x verloren en 1x gelijk gespeeld. Onze trainer was 
juf Sarah. De jongens Bredero 2 heeft hetzelfde gespeeld.  
Door: Lotte en Vera uit groep 8b 
 

 
 



Koningsspelen 
Ook dit jaar hebben we op de Brederoschool de koningsspelen weer feestelijk geopend.  
Al zingend en dansend hebben de kinderen de dag afgetrapt. Daarna hebben de kinderen in de 
klassen een ontbijt genuttigd en hebben alle kinderen sportieve clinics gevolgd, van rugby tot dans 
en judo. Met dank aan gastdocenten en ouders was het een geslaagde dag.  

 

 
 
Nijntje Beweeglessen 
Bewegen is gezond voor kinderen. Op de Brederoschool vinden wij het belangrijk dat jonge kinderen 
veel en goed bewegen. In samenwerking met de SKSG, Alfa College en Huis voor de sport worden er 
op de Brederoschool Nijntje beweeglessen gegeven aan jonge kinderen van 2 tot 6 jaar oud. Zowel 
de pedagogisch medewerkers van de SKSG als één van onze kleuterjuffen hebben een training 
gevolgd en mogen nu officiële Nijntje beweeglessen geven!  
Niet alleen de kleuters van de Brederoschool nemen deel aan deze lessen, ook de peuters van 
Klavertje 6 en peuters uit de wijk zijn van harte welkom om deze lessen te volgen!  Voor meer 
informatie zie: www.beweegdiploma.nl. 

In het kader van de week van het jonge kind is wethouder Inge Jongman bij ons op school geweest 
om één van deze lessen bij te wonen. 

 
 

http://www.beweegdiploma.nl/


Studenten testen nieuwe game over Gronings Ontzet 
De Brederoschool draagt digitale geletterdheid hoog in het vaandel. In het kader hiervan is er een 
goede samenwerking met de Hanze Hogeschool. Studenten van de opleiding Multimedia en Design 
van de Hanze hebben een educatieve game ontwikkeld over het Gronings ontzet.  
In deze game leren de kinderen op speelse wijze meer over de belegering van de stad Groningen in 
1672 en de bevrijding daarvan.  
Leerlingen uit de bovenbouw hebben de game getest en de studenten van feedback voorzien.  
De studenten waren erg blij met de positief kritische opmerkingen die ze over de game kregen.  

 
Bijlagen: 

- Informatie van de Brugfunctionaris van de Brederoschool 
- SKSG Bredero nieuwsbrief april-mei 
- COP kids first nieuwsbrief april-mei 
- Flyer Jeugdwerk spelcontainer 


