
Dinsdag 07-04-2020,  het laatste nieuws (4)  
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het is bijna niet te bevatten, maar dit is al weer de vierde week waarin de scholen gesloten zijn. De 
situatie blijft natuurlijk alles behalve wenselijk, maar gelukkig merken we wel dat we met elkaar 
steeds meer grip op de situatie krijgen. Veel mensen hebben een goed ritme gevonden in 
(school)werk en andere activiteiten. Ook merken we dat het digitale werken steeds beter gaat. In de 
vorige nieuwsbrief schreven we al dat naast de basisvakken taal/spelling, rekenen, lezen en 
begrijpend lezen nu ook wekelijks een wereldoriëntatie- en Engelse les aangeboden wordt en dat we 
via Zoom zowel groepsactiviteiten als instructies/vragen in kleine groepjes met de kinderen 
bespreken. Daarmee denken we dat de kinderen voldoende kennis en ervaringen opdoen en er ook 
ruimte is voor het sociale stukje. Voorlopig houden we het daarom ook bij dit aanbod (los van leuke 
tips en ideeën waar  mensen die het leuk vinden iets mee kunnen). Over zowel het aanbod als Zoom 
schrijven we hieronder nog het een en ander!  
 
Zoom + alternatief 
Vorige week schreven we al het een en ander over zoom. Over de veiligheid van dit fijne en 
toegankelijk communicatie-instrument. Er wordt veel geschreven over Zoom in zowel positieve als 
negatieve zin. Vorige week nog waren we blij te kunnen melden dat Zoom positieve aanpassingen 
had gedaan m.b.t.  hun privacy statement.  Door de negatieve berichtgeving in de media hebben we 
toch, bestuursbreed, afgesproken te stoppen met Zoom.  Daarom gaan we op korte termijn proberen 
over te stappen op een ander systeem. We heben begrepen dat WebEx een goed alternatief voor het 
gebruik van Zoom is. Ook is Microsoft Teams mogelijk een goed alternatief. Daarvoor moet er voor 
alle leerlingen een account aangemaakt worden. Dit lijkt een goed, maar iets minder makkelijk 
toegankelijk instrument. We hopen voor het weekend met een goed alternatief te komen zodat we 
volgende week geruislos van Zoom op het nieuwe systeem over kunnen stappen. We houden u op de 
hoogte! 
 
Werk, de basis en de rest 
Er zijn mensen die aangeven dat er nog wel wat werk bij mag komen, er zijn ook mensen die 
aangeven dat het allemaal wat te veel wordt en verder alles daar tussen in. We begrijpen natuurlijk 
dat het ene gezin het andere gezin niet is en dat de omstandigheden om thuis rustig te kunnen 
werken ook verschillen. Daarom willen we hier aangeven dat het belangrijk is om tenminste een 
minimum met/door de kinderen te doen. Het is belangrijk om thuis tenminste taal/spelling, rekenen, 
lezen en begrijpend lezen (voor kleuters de voorwaarden om tot lezen, schrijven en rekenen te 
komen) inclusief Basispoort en Gynzy te doen. Het gaat daarbij om de kwaliteit, niet om de 
kwantiteit. Als uw kind er (te) lang overdoet, dan kunnen er bijvoorbeeld ook 3 van de 5 sommen per 
rijtje gemaakt worden. Belangrijk is dat uw kind de sommen snapt en de juiste bewerkingen uit kan 
voeren. Deze vakken zijn de voorspellers voor de verschillende stromen in het voortgezet onderwijs 
en daarom belangrijk om dagelijks aandacht aan te besteden. Mocht het niet lukken om 
daarbovenop ook nog de andere dingen te doen, dan raden wij aan om het bij de basisvakken te 
houden. De leerkrachten volgen de vorderingen in Gynzy en Basispoort. Zo kunnen ze de kinderen 
die dat nodig hebben extra helpen en ondersteunen.   



Goede Vrijdag, tweede paasdag en margedagen 
Officieel is Goede Vrijdag geen vrije dag, maar omdat deze dag in de jaarplanning als margedag is 
opgenomen  is er enige verwarring over ontstaan. 
Nu alles anders gaat dan normaal beschouwen we de margedagen gewoon als werkdagen. Dat 
betekent dat, zolang de scholen gesloten zijn, de margedagen gewoon in de weekplanning worden 
opgenomen als gewone schooldag. 
Over wat er met de margedagen gaat gebeuren als de scholen weer opengaan berichten we u te 
zijner tijd.  
Officiële feestdagen blijven vrije dagen. Dat betekent dat tweede paasdag een vrije dag is. Er is die 
dag ook geen noopopvang op school! 
 
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 MijnSchool 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/mijnschool/index.html 
Op deze manier krijgt u de informatie overzichtelijker binnen. Je kunt filteren op een groep en op 
het soort berichten. Het heeft ook meer mogelijkheden dan de app. 
 
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! 
 
Heeft u computerhulp nodig? Neem contact op met Helpdesk050!   
Helpdesk050 biedt aan mensen thuis computerhulp op afstand. Door de Coronacrisis zijn gezinnen 
genoodzaakt om thuisonderwijs te organiseren. Sommige gezinnen, ouders en kinderen ervaren 
problemen met het gebruik van de laptop, PC of iPad en kunnen daardoor niet goed hun kinderen 
begeleiden in het thuisonderwijs.  
De hulplijn is opgestart om u als ouder en kind te kunnen ondersteunen. Als u belt met het 
telefoonnummer van deze helpdesk, dan krijgt u een IT student van het Noorderpoort aan de lijn. U 
kunt bij hem/haar  terecht voor al uw vragen en problemen met uw laptop, PC of iPad. 
Bel naar de helpdesk en u krijgt computerhulp.  
 www.helpdesk050.nl  050-2110423 
 



Leuke tips  
 
NK striptekenen 2020 
Het NK Striptekenen is ieder jaar een groot succes waar kinderen uit heel Nederland, verdeeld over 
drie leeftijdscategorieën, aan deelnemen. Wellicht vind u zoon of dochter het leuk om aan deze 
creatieve wedstrijd deel te nemen.  
Maak een strip van minimaal 1 A4 en maximaal 3 A4-pagina’s. Dit mag in zwart-wit zijn, maar 
ingekleurde strips zien er meestal mooier uit. Het maakt niet uit of je werkt met kleurpotloden, 
stiften, verf, ecoline of waar je ook maar mee kunt tekenen. Let er op dat er niet alleen naar de 
tekeningen gekeken wordt. Een goed verhaal is minstens net zo belangrijk. De strip moet wel 
helemaal zelf door jou bedacht en getekend zijn. Stuur je strip vóór 1 juli 2020 naar:  
NK Striptekenen 
Vuurdoornlaan 3 
4902 SE Oosterhout 
Op zondag 11 oktober 2020 wordt tijdens Stripfestival Breda, in het Chassé Theater, de finale 
gehouden. De finalisten van de voorrondes mogen dan daar opnieuw hun talenten laten zien. Per 
leeftijdscategorie is er een stripboekenpakket t.w.v. € 500,00 te winnen plus een publicatie in Eppo 
Stripblad. 
Voor  meer informatie kunt u terecht op: http://www.nkstriptekenen.nl/meedoen/ 
   
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://www.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. 
 
De Dag Vandaag  
De Dag Vandaag geeft leerlingen en leerkrachten het startsein voor de schooldag.  
Het is een digitale agenda waar elke dag drie nieuwe items geplaatst worden. Er wordt ingespeeld op 
onder andere de actualiteit, geschiedenis, aardrijkskunde, de maatschappij, taal en lezen, 
wereldoriëntatie of een ander educatief onderwerp. De onderwerpen sluiten aan bij de kerndoelen 
van het onderwijs en worden afgewisseld met leuke weetjes of soms een opdracht. De Dag Vandaag 
moedigt 21e -eeuwse vaardigheden aan zoals creatief en kritisch denken, problemen oplossen, 
informatievaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken en sociale en culturele 
vaardigheden. De kinderen beginnen zo de dag met de nieuwste ontwikkelingen in de maatschappij. 
Ook is er tijd in de agenda ingeroosterd om bezig te zijn met het opgegeven schoolwerk. Het is een 



leuk platform om structuur aan te brengen in de dag. Naast een duidelijke planning kunt u/ de 
kinderen er ook een hoop leuke filmpjes, tips en activiteiten vinden. https://www.dedagvandaag.nl/  
 
 
Wij wensen u weer een hele fijne en vooral gezonde week!  
 
Namens het team,   
Marike Venema 
Directeur Brederoschool 
m.venema@o2g2.nl 
0651308503 
 
 
 


