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Beste ouders/verzorgers, 

 

Ook deze week hebben we weer prachtige foto’s en filmpjes gekregen van hard werkende kinderen, 

kinderen die met zoekkaarten het park doorzochten, spelletjes speelden, werkstukken aan het 

maken waren, met stoepkrijt lieve woorden op de stoep voor het huis van een leerkracht schreven, 

op eigen initiatief een stukje verhalend ontwerp presenteerden omdat de echte presentatie niet 

door kan gaan en ga zo maar door. Superleuk om te ontvangen en fantastisch creatief! Hartelijk dank 

daarvoor. 

 

Scholen tenminste dicht tot en met 24 april 

Normaal gesproken verschijnt onze wekelijkse nieuwsbrief op de dinsdag, maar in dit geval hebben 

we er voor gekozen om hem op woensdag uit te laten gaan  i.v.m. de persconferentie gisteravond. 

Zoals verwacht blijven de scholen nog een aantal weken gesloten. In ieder geval tot aan de 

meivakantie. In de week voor de meivakantie zal blijken hoe het na de meivakantie verder zal gaan.   

 

Omdat er belangrijke berichten in de nieuwsbrief staan wordt de nieuwsbrief aangekondigd via 

een spoedbericht. Dinsdag 24 maart is er ook een nieuwsbrief uitgegaan! 

 

 

Videobellen met Zoom  
We maken tot grote tevredenheid gebruik van het programma Zoom. Via Zoom kunnen we elkaar 
zien en kunnen we de leerlingen ondersteunen. Zoom is in deze plotseling snel veranderede tijd een 
populaire tool voor veel scholen en bedrijven geworden. Het is een toegankelijk middel om contact 
met elkaar te onderhouden.  
Even leek er een kink in de kabel te komen. Wellicht heeft u in de pers gelezen dat Zoom een aantal 
onvolkomenheden had. Een veelgehoorde kritiek was dat, als je gebruik maakte van de app op een 
iPhone of iPad, Zoom gegevens deelde met Facebook. Onder de data die onbedoeld verzameld is, zat 
volgens Zoom geen persoonlijke informatie. De data ging onder andere over apparaattypen, versie 
van het besturingssysteem, provider en schermformaat. Het probleem zat hem in de optie om in te 
kunnen loggen in Zoom via Facebook. Zoom was hier naar eigen zeggen niet van op de hoogte en 
heeft er inmiddels voor gezorgd dat dit niet meer kan gebeuren. Een technisch verhaal, maar we 
vinden het wel belangrijk om het hier te vermelden 
Het is als deelnemer niet nodig om een account aan te maken voor Zoom. 
Zoom vermeldt in hun meeste recente privacy statement nadrukkelijk dat ze data van gebruikers niet 
doorverkopen aan derden. Ook slaan ze geen gesprekken op. De school neemt overigens ook geen 
gesprekken op. Zoom verzamelt, net als vergelijkbare tools, alleen de gebruikersgegevens die nodig 
zijn om u Zoom-services te bieden. Dit omvat technische en operationele ondersteuning en 
serviceverbetering. Ze verzamelen bijvoorbeeld informatie zoals het IP-adres en OS- en 
apparaatgegevens van een gebruiker om u de best mogelijke zoomervaring te bieden, ongeacht hoe 
en waar u zich aanmeldt.  
Zoom gebruikt deze gegevens niet voor gepersonaliseerde advertenties. We nemen privacy erg 
serieus en daarom hanteren we in Zoom ook de juiste instellingen om ervoor te zorgen dat alle 



gesprekken met leerlingen op een goede manier kunnen verlopen. Een voorbeeld hiervan is dat alle 
gesprekken vanaf nu worden beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord wordt met u gedeeld 
op MijnSchool. We zijn blij dat Zoom haar privacy statement heeft aangepast en daarmee voldoet 
aan de in Nederland geldende afspraken. Daardoor  kunnen we doorgaan met deze prettige manier 
van communiceren.  
 
Naast het zoomen met de hele groep geven we inmiddels ook instructies in kleine groepjes en zijn er 

inbelmomenten voor het stellen van vragen.  

 

MijnSchool 

Sinds dit schooljaar communiceren we in een veilige, beschermde digitale omgeving met u als ouder. 

Het is een prachtig en goed uitgedacht systeem, maar natuurlijk niet gemaakt voor omstandigheden 

waarin we nu terecht gekomen zijn. Bij de maker en beheerder van MijnSchool hebben we inmiddels 

een aantal vragen neergelegd zoals bijvoorbeeld de vraag om meer ordening in de berichten te 

kunnen aanbrengen. We zijn in afwachting van antwoorden. Zodra we meer weten stellen we u 

daarvan op de hoogte of u merkt het hopelijk aan een aantal aanpassingen. Tot die tijd hopen we dat 

u begrip voor de situatie heeft. We proberen zoveel mogelijk informatie te verwerken in de 

weekplanningen. Daarnaast zullen er losse berichten via mijn school komen. We hopen dat de tip om 

playlists aan te maken in  bv. Youtube het makkelijker maakt om de filmpjes die uw kind graag vaker 

ziet sneller te vinden. 

 
Wij adviseren u om op de computer in te loggen op het ouderportaal van MijnSchool.  
via https://brederoschool.mijnschool.nl  
Op deze manier krijgt u de informatie overzichtelijker binnen. Je kunt filteren op een groep en op 
het soort berichten. Het ouderportaal via internet heeft ook meer mogelijkheden dan de app. 
 

Ophalen nieuw werkmateriaal 

Zoals u weet werken we op de Brederoschool thuis zowel met werkboeken en werkschriften als 

digitaal. We hopen hiermee een mooi afwisselend en uitgebalanceerd aanbod te kunnen bieden. Een 

aanbod waarvan een aantal belangrijke basisopdrachten in ieder geval thuis gemaakt moeten 

worden, andere opdrachten mogen gemaakt worden. Kinderen kunnen deels kiezen of ze voor de 

papieren versie gaan of de digitale.  

Aan het eind van de week zitten de eerste drie weken thuiswerken erop. Dat betekent dat er nieuw 

werk opgehaald moet worden. 

 

Hieronder vindt u de tijden waarop het werk opgehaald kan worden. We hopen dat u in de 

gelegenheid bent om dit op de aangegeven tijdstippen te doen. Mocht u daartoe echt niet in staat 

zijn, wilt u de leerkracht hiervan dan op de hoogte stellen! I.v.m. de verplichte spreiding is er voor 

verschillende afhaalmomenten gekozen.  

Over hoe en waar krijgt u van de leerkrachten zelf bericht! 

 

  

https://brederoschool.mijnschool.nl/


Groep 1/2a, 1/2d, 1/2e: maandag 6 april, 12.00-13.00u. 

Groep 1/2b, 1/2c, 1/2f: spullen worden om organisatorische redenen ma 6-4 of 7-4 

langsgebracht 

Groepen 3:    vrijdag 3 april, 9.00-11.00u. 

Groepen 4:   donderdag 2 april, 12.00-13.30u. 

Groepen 5 en 6:  donderdag 2 april, 11.00-13.00u. 

Groepen 7:   donderdag 2 april 15.15-16.15u. 

Groepen 8:   aanvullingen komen digitaal 

 

De eerste week hebben de kinderen vooral gewerkt aan het basisaanbod en er is geëxperimenteerd 

met instructie- en andere filmpjes, het was even wennen voor iedereen. Daarnaast was er voor 

iedereen die dat wilde dagelijks een Sport Challenge en een buitenopdracht. 

  

De tweede week hebben we het aanbod uitgebreid en hebben we geëxperimenteerd met video-

inbellen en het gebruik van Gynzy. Daarnaast zijn er allemaal leuke extra opdrachten gegeven. 

 

De derde week, de week waarin we nu zitten, wordt er tenminste een keer met de hele klas 

gecommuniceerd via Zoom, vinden er (instructie)gesprekken plaats in kleine groepjes via Zoom en 

zijn er inbelmomenten om vragen te kunnen stellen. Daarnaast is er individuele begeleiding voor 

sommige kinderen. Ook is het werken in Gynzy deze week verplicht. 

 

Vanaf volgende week komt er wekelijks een zaakvak bij d.w.z. de ene week aardrijkskunde 

(Meander), de andere week geschiedenis (Brandaan), de week erop natuur en techniek (Naut) en 

wekelijks een opdracht voor Engels.        

  

Muziek 

Wat is een school zonder muziek. Zoals u weet wordt er op de Brederoschool veel aan muziek 

gedaan. Helaas staat ook dat nu op een laag pitje. We zijn heel blij dat ons leerorkest in groep 5 nog 

net voordat de scholen dichtgingen hun uitvoering heeft kunnen laten horen aan de ouders! 

 

We gaan het natuurlijk niet verplicht stellen, maar voor wie het leuk vindt om thuis muziek te maken 

en te luisteren kan nu ook thuis muzieklesgeven of kinderen laten meezingen met liedjes. Onze 

muziekmethode ‘Eigenwijs’ heeft speciaal voor ons en voor u en uw kind(eren) de digitale versie 

beschikbaar gesteld. 

In deze bizarre en onwerkelijke periode zorgt het voor vrolijkheid en het is heel leerzaam! 

 

Hiervoor gaat u naar: https://mijn.eigenwijsdigitaal.nl/ 

Inlog: 

gebruikersnaam: lente 

wachtwoord: muziekles 

 

U kunt kiezen uit liedjes, dans, drama en korte energizers. Start met jonge kinderen de dag 

bijvoorbeeld met het liedje “Wakker worden” dat onder energizers te vinden is. Zo starten ze vrolijk 

en energiek de dag. 

 

https://mijn.eigenwijsdigitaal.nl/


Aanmelding nieuwe kinderen/broertjes en zusjes 

Ook al is de school dicht, veel dingen lopen gewoon door. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om te 

weten of er jongere broertjes en zusjes zijn die komend schooljaar vier jaar worden. Mocht dat het 

geval zijn en u heeft uw kind nog niet aangemeld dan vragen wij u dit op korte termijn te doen. De 

Brederoschool groeit nog steeds en we willen er natuurlijk zeker van zijn dat uw kind een plekje kan 

krijgen! U kunt een mailtje sturen naar  post@brederoschool.o2g2.nl U krijgt dan via de mail een 

inschrijfformulier toegestuurd! 

 

 

Noodopvang 

De veiligheidsnormen voor de noodopvang  zijn sinds deze week aangescherpt. Daarom hebben we 

de volgende maatregelen moeten aankondigen: 

- Niet naar school bij verkoudheid en/of koorts! 

Deze regel was er al, maar we brengen hem nogmaals extra duidelijk onder de aandacht!  

Wanneer kinderen verkouden zijn mogen zij absoluut niet naar de noodopvang komen. Dit 

geldt ook voor kinderen die grieperig zijn en/of koorts hebben.  

 

- Alleen kinderen in de school, brengen tot aan de buitendeur. 

Om zo veel mogelijk de veiligheid te garanderen en besmetting te voorkomen mogen de 

kinderen (helaas) niet meer door de ouders tot in de klas gebracht worden. Bij de 

buitendeur nemen ouders afscheid van hun kinderen. Bij het ophalen is het handig om 

even op het raam te tikken! 

 

- Wij hebben de opdracht om, i.v.m. de veiligheid en besmettingsgevaar, de groep kinderen 

die van de noodopvang gebruikt maakt (kinderen waarvan beide ouders in één van de 

vitale beroepen werken) zo klein mogelijk te houden. Daarom vragen wij u alleen gebruik 

te maken van de noodopvang als het echt noodzakelijk is en u geen andere optie voor 

opvang heeft. Zo worden de kinderen (en hun ouders) die wel gebruik moeten maken van 

de noodopvang ook het best beschermd. 

Ouders die op dit moment gebruik maken van de noodopvang zijn van de aangescherpte 

maatregelen al eerder op de hoogte gesteld. 

  

Dank 
We willen u weer heel erg bedanken voor de fijne samenwerking. We begrijpen dat het best veel 
vraagt om thuis met de kinderen aan de slag te gaan. Uiteraard missen we de kinderen, u en het 
lesgeven enorm. Het zijn rare tijden, maar we slaan ons er gezamenlijk door heen. 
 
Heeft u vragen en-of opmerkingen, bericht ons dan vooral! 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team van de Brederoschool 
Marike Venema 
Directeur Brederoschool 
m.venema@o2g2.nl 
0651308503  
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