
Dinsdag 14-04-2020,  het laatste nieuws (5) 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
We hopen dat u allen, zo goed en zo kwaad als het ging, toch even heeft kunnen genieten van de 
afgelopen dagen. Nog een kleine twee week en de meivakantie staat voor de deur. Ook die vakantie 
zal voor velen van ons anders verlopen dan gepland. Tot die tijd gaan we op de Brederoschool door 
met het inmiddels bij iedereen bekende werk. Deels digitaal, deels in boeken en schriften. Een 
bewuste keuze omdat beide manieren van werken hun eigen doel in zich hebben. Net als op school is 
het belangrijk om nu ook thuis een goede balans te vinden in de verschillende aanpakken en 
werkwijzen. Vorige week vermeldden we al dat ook de hoeveelheid werk thuis in balans moet zijn. 
Het ene kind kan meer aan dan het andere kind. Dat geldt ook voor de mogelijkheden binnen 
gezinnen. Belangrijk is dat in ieder geval de taal/spelling, rekenen en leesopdrachten, de voorspellers 
voor het voortgezet onderwijs, gemaakt worden. Ook is het belangrijk om bij de gezamenlijke 
instructiemomenten, eerder via Zoom, maar nu via WebEx aanwezig te zijn.  
 
WebEx 
Zoals we vorige week al aangaven, was er teveel negatieve berichtgeving rondom Zoom. Daarom 
werken we per vandaag met WebEx. Het bestuur heeft WebEx als alternatief voor Zoom aanbevolen.  
Het programma WebEx lijkt gelukkig erg veel op Zoom. Via MijnSchool wordt een link en een 
wachtwoord gedeeld. Als u op de link klikt, dan wordt de eerste keer gevraagd om een programma te 
downloaden. Dit programma is nodig om met WebEx te kunnen werken. Als het programma start 
dan wordt er gevraagd om een naam en e-mailadres in te vullen. Het is eventueel mogelijk om een 
fictief e-mailadres in te vullen (bijvoorbeeld: jjdjjdf@zelfbedacht.com). Op deze manier hoeft u geen 
gebruik te maken van uw eigen e-mailadres.  
Het is eventueel ook mogelijk om een app te downloaden. Zoek in de appstore op ‘’Cisco Webex 
Meetings’’.  
We hopen dat iedereen weer aansluit en dat we net als de vorige week weer goede 
ontmoetingsmomenten, instructiemomenten en vraagmomenten met de kinderen zullen hebben. 
Mocht u ergens niet uitkomen, laat het ons dan vooral weten! 
 
Noodopvang in meivakantie 
In principe zijn de kinderen vrij in de meivakantie. Tijdens de twee weken meivakantie zal geen 
onderwijs gegeven worden. De Coronacrisis is echter helaas nog lang niet voorbij. Dat betekent dat 
ziekenhuizen op volle toeren door zullen moeten draaien in de vakantie. Voor kinderen van ouders 
die echt noodopvang nodig hebben  in de meivakantie wordt er een alternatieve vorm van 
noodopvang georganiseerd. De opvang wordt  in principe georganiseerd  door  SKSG en/of andere 
kinderopvangorganisaties (al dan niet overkoepelend). 
 
Na de meivakantie 
Op 21 april besluit het kabinet wat er na de meivakantie met de scholen gaat gebeuren. Hoewel er 
nog weinig over te zeggen valt, is de verwachting dat de scholen gedeeltelijk weer open gaan (niet 
met hele klassen, maar gegroepeerd). We wachten eerst het besluit af en komen dan, indien nodig, 
met een (bestuursbreed) voorstel over de mogelijke invulling. 
 



Vloeren in de was 
Sommige dingen gaan gewoon door. Zo zullen net als elk jaar, de vloeren vlak voor of in de 
meivakantie in de was gezet worden.  
 
MijnSchool 
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 bericht. Het heeft ook meer mogelijkheden dan de app. 
 
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 
 
 
Lijst met leuke sites/ tips om thuis te doen 
Voor ieder die het leuk vindt staan hieronder leuke sites/tips om thuis te doen. 
  
Filmpjes gericht op taal Letter Jungle De kleine apen Jip, Flip en Pip plakken letters aan elkaar en 
maken woorden. Waar zie jij letters om je heen en wat betekenen ze? Je ontdekt het in de 
Letterjungle.  https://schooltv.nl/programma/letterjungle/  
 
https://www.dedagvandaag.nl/ 

https://www.eigenwijsdigitaal.nl/ 

https://www.gynzykids.com/ 

https://www.nieuwsbegrip.nl/ 

https://www.spellingoefenen.nl/ 
 
https://www.spellingoefenen.nl/ 
 
Via MijnSchool: - Naar buiten met meester Arjen 
  - Sport Challenge van de dag  

NK striptekenen 2020, voor  meer informatie kunt u terecht op: 
http://www.nkstriptekenen.nl/meedoen/ 
 
 
Leuke muzieklessen/activiteiten: https://www.eigenwijsdigitaal.nl/ 



Inlog:  gebruikersnaam: lente 
wachtwoord: muziekles 

 
Wij wensen u weer een hele fijne en vooral gezonde week!  
 
Namens het team,   
Marike Venema 
Directeur Brederoschool 
m.venema@o2g2.nl 
0651308503 
 
 
 


