
 
 

 
Jaargang  28 
Nummer 7 
Juli 2019

 
Agenda  

 
 

Via deze weg willen we alle ouders die, op welke manier dan ook, de school hebben geholpen zeer 
hartelijk bedanken! 
Dankzij jullie bijdrage hebben we weer mooie dingen kunnen realiseren! 
 
  

Donderdag 11 juli 
 Afscheid groepen 8; zingen en strooien 

Laatste schooldag voor de zomervakantie 
Vrijdag 12 juli 
 Margedag = alle kinderen vrij 
Maandag 26 augustus 
 1e schooldag 
Dinsdag 27 augustus 
 Start gymlessen 
Woensdag 28 augustus 
 Gronings Ontzet = alle leerlingen vrij 
Woensdag 4 september 
 Luizencontrole 
Dinsdag 10 september 
 Leerlingenraad 
 Groepsavond groepen 6 
Donderdag 12 september 
 Groepsavond groepen 5 
Maandag 16 september 
 Start Spaceshuttlegroep 
Dinsdag 17 september 
 Prinsjesdag 
 Winkelraad 
  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Donderdag 19 september 
 Groepsavond groepen 7 
Maandag 23 september 
 Groepsavond 1/2 a+b+c+d+f 
Dinsdag 24 september 
 Groepsavond groep 1/2e 

Groepsavond groepen 8   
 Dynamo’s 
Woensdag 25 september 
 Groepsavond groepen 3 
Maandag 30 september 
 Groepsavond groepen 4 
Dinsdag 1 oktober 
 Leerlingenraad 
Dinsdag 8 oktober 
 Winkelraad  
Woensdag 9 oktober 
 11.40-12.15 Boekenmarkt 
Zondag 13 oktober 
 4 Mijl 
Dinsdag 15 oktober 
 Dynamo’s 
Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 
 Herfstvakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Belangrijk om te weten: 
 
Aanmelden broertjes/zusjes 
Op de administratie zijn de voorbereidingen voor het komend schooljaar alweer in volle gang. Om 
een goed beeld te krijgen van de instroom van kleuters en de verdeling hiervan over de groepen, is 
het voor ons belangrijk om te weten of er nog broertjes en/of zusjes aangemeld worden komend 
schooljaar op de Brederoschool.  
Indien u een kind heeft dat in het komende schooljaar of in het schooljaar 2020-2021 vier jaar wordt, 
en u heeft nog geen inschrijfformulier ingeleverd, zou u dit dan z.s.m. willen doen? 
 
Gevonden voorwerpen  
In de laatste week voor de zomervakantie worden alle gevonden voorwerpen uitgestald op het 
podium in het Trefpunt. Alles wat donderdagmiddag 11 juli nog niet is opgehaald, gaat naar een 
kringloopwinkel. 
 
Oproep lid avondvierdaagse commissie 
De avondvierdaagse commissie doet hierbij een oproep voor een aanvullend lid voor de vierdaagse 
commissie! 
Degene die gestopt is, regelde vooral veel administratieve zaken. De commissie is op zoek naar 
iemand die organisatorisch goed onderlegd is en handig is met excell. 
Reacties mogen naar martinjan.post@gmail.com 
 

 
 
 
GGD-screening groepen 2 
In de periode van 1 t/m 17 oktober vindt de GGD-screening van de kinderen in de groepen 2 plaats. 
U ontvangt hiervoor een oproep via de mail van de GGD-verpleegkundige met een 
toestemmingsformulier. 
 
Inleveren Bredero T-shirts bij de leerkracht 
4 Mijl, Avondvierdaagse, schoolreisjes …..  de Brederoschoolshirts zijn weer goed gebruikt! 
 In de loop van het afgelopen schooljaar zijn niet alle T-shirts weer ingeleverd bij de leerkracht. Zou u 
zo vriendelijk willen zijn om even goed te kijken of u nog een T-shirt thuis heeft liggen en deze dan 
deze week bij de leerkracht in willen leveren? 
 
Mijn School 
Komend schooljaar gaan we starten met het ouderportaal MijnSchool. 
Het zal even duren voordat iedereen hier gebruik van kan maken, omdat o.a. alle ouderaccounts 
geactiveerd moeten worden. Na de zomervakantie ontvangt u hierover meer informatie. 
Op de achtergrond zijn we al druk bezig het portaal in te richten.  
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Een oogje in het zeil houden in de zomervakantie 
Wanneer u in de vakantie thuis bent en bijvoorbeeld de hond uitlaat of een wandeling door de wijk 
maakt, vragen wij u om een oogje in het zeil te houden bij de  Brederoschool. Mochten er 
ongeregeldheden zijn, zou u dan bij ernstige ongeregeldheden de politie willen bellen en anders het 
centrale O2G2- nummer: 050-3210300. 
 
 
Vakanties en margedagen schooljaar 2019-2020: 
 
Vakantierooster en margedagen 
Brederoschool  2019-2020 Data 

 
weeknummers 

Zomervakantie 2019 ma 15 juli t/m zo 25 augustus 2019 29 t/m 34 

Gronings Ontzet 2019 wo 28 augustus 2019 35 

Herfstvakantie 2019 ma 21 t/m zo 27 oktober 2019 43 

Margedag di 19 november 2019 47 

Kerstvakantie 2019 ma 23 december 2019 t/m zo 5 januari 2020 52 t/m 1 

Margedag do 30 januari 2020 5 

Voorjaarsvakantie 2020 ma 17 t/m zo 23 februari 2020 8 

Margedag ma 23 maart 2020 13 

Goede Vrijdag 2020 vr 10 april 2020 15 

Tweede Paasdag 2020 ma 13 april 2020 16 

Margedag di 14 april 2020 16 

Koningsdag 2020 ma 27 april 2020; valt in meivakantie 18 

Meivakantie 2020 ma 27 april t/m zo 10 mei 2020 18 en 19 

Bevrijdingsdag 2020 di 5 mei 2020; valt in meivakantie 19 

Margedag  wo 20 mei 2020 21 

Hemelvaart 2020 do 21 mei 2020 21 

Dag na Hemelvaart vr 22 mei 2020 21 

Tweede Pinksterdag 2020 ma 1 juni 2020 23 

Margedag vr 19 juni 2020 25 

Margedag vr 3 juli 2020 27 

Zomervakantie 2020 ma 6 juli t/m zo 16 augustus 2020 28 t/m 33 

 
  



Leuk om te weten: 
 
Programmeren Groep 7a  
Wij hebben met meester Niek een programmeerles gehad.  
We moesten met een Micro-bit figuren of games maken. Er kwam ook geluid uit, dat kon je zelf 
instellen! Je kon met de Micro-bit spelletjes doen zoals: steen, papier, schaar. Of je kon de liefde 
tester doen.  
Sam, Anoar en Thomas hebben de hele songtekst van: Ik heb een toe-toet toeter op mijn water 
scooter. Nou en dat duurde echt lang, want de Micro-bit deed letter voor letter.  
De programmeerles vonden we leuk, daarom willen we graag nog een programmeerles krijgen. 
Geschreven door Anoar en Sam uit groep 7a 
 
 

 
 

 

   
 
 
 

Schoolreisje naar het Veenpark 
Donderdag 27 juni hadden we schoolreisje. Iedereen nam veel eten/drinken 
mee. We liepen blij naar de bus toe. Iedereen had er zin in. Bij de 
eindbestemming zaten we 5 minuten te wachten. We dachten 'we gaan 
voetballen tegen 6a!'. Dat beloofde veel goeds. We hadden gewonnen! Op dat 
moment konden we naar binnen. Als eerste gingen we in de trein naar een 
meneer die ons vertelde over veen. We gingen vrij spelen, daarna patat met 
mayonaise. Daarna gingen we huisjes bezoeken van vroeger toen was het weer 
tijd om te vertrekken. Wel jammer maar overal komt een eind aan. 
Door Lyraicho Thode, groep 6b 



Kamp groep 7b 
We kwamen rond 9.00 uur op school. 
We moesten op de fiets naar de Zwerfsteen in Roderesch. 
De eerste stop was bij het Hoornse meer. Dat was super leuk. 
De tweede stop was op een kijkboerderij bij de Onlanden. 
De derde stop was bij een kinderboerderij in Roden, want anders waren we te vroeg. 
Toen we aankwamen bij de Zwerfsteen kwam de eigenaar ons uitleg geven en de regels vertellen 
over het Beneluxhuis. 
Daarna moesten we zelf onze bedden opmaken.  
We hadden veel vrije tijd. 
We gingen aan het eind van de middag na het eten 
levend stratego spelen en dat was echt heel leuk. Toen 
hadden we weer vrije tijd en konden we voetballen op 
het mooie voetbalveld en volleyballen voor het huis. 
In de avond moesten we rond 23.00 uur naar onze 
kamers. Sommige kinderen gingen bij elkaar in de kamer 
kletsen en dat was ook heel gezellig. 
De volgende dag gingen we zwemmen bij Nienoord en 
dat was ook weer super gezellig en leuk.  
In de avond gingen we frietjes eten.  
Na het eten hadden we de bonte avond. Er waren hele 
leuke stukjes. 
Daarna kwam er nog allemaal muziek en gingen we 
dansen. 
Juf Marike kwam ook nog even langs. 
De volgende dag gingen we rond 12.00 uur weer op de 
fiets naar school. 
Het was echt een super leuk kamp. 
Geschreven door Selwi en Britt, groep 7b 
 

 
 
Zomervakantie 
Wij wensen alle ouders en kinderen een hele fijne zomervakantie toe! 

 
 

 


