
 
Woensdag 22-04-2020,  het laatste nieuws (6)  
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het was een bijzondere week. Vol spanning wachtten velen van ons wat de persconferentie zou brengen. 
Inmiddels weten we waar we aan toe zijn, maar echt gemakkelijker is het er niet op geworden. Sommige 
ouders hoopten dat de scholen nog een tijdje dicht zouden blijven, anderen hoopten dat ze geheel weer open 
zouden gaan en nog weer anderen hoopten op een soort tussenvorm. Het is een tussenvorm geworden. 
Hieronder kunnen we al een beetje richting geven aan hoe het er na de meivakantie uit zal gaan zien. We 
realiseren ons dat we niet iedereen tevreden kunnen stellen, maar we hebben ons uiterst best gedaan, om een 
goed model te vinden. Alle openbare scholen in Groningen gaan werken in een vergelijkbaar model met kleine 
aanpassingen op schoolniveau. Uiteraard hebben we hierover met de MR gesproken.  
 
Na de meivakantie   
Na de meivakantie gaan we in twee groepen werken. Dat betekent dat de helft van de kinderen op de lange 
dagen 3 uur op de ochtend leskrijgen, de andere helft van de kinderen 3 uur op de middag. Op 
woensdagochtend en vrijdag ochtend komen beide groepen 1 uur en driekwartier naar school. We hebben dus 
een ochtendgroep en een middag groep, behalve op de korte dagen, dan gaan beide groepen op de ochtend 
naar school, net zoals we normaal gesproken gewend zijn op de Brederoschool. Het is ons gelukt om alle 
broertjes en zusje op dezelfde tijd naar school te laten gaan zodat ouders tenminste drie uur op de lange dagen 
en 1 uur en drie kwartier op de korte dagen extra armslag kunnen hebben. Over de precieze tijden krijgt u later 
bericht. Er zullen voldoende hygiënische middelen aanwezig zijn en tussen de ochtend- en middaggroep zal er 
extra schoongemaakt worden. Verder worden er strikte voorschriften aangehouden m.b.t. halen en brengen. 
Afgezien van de ouders van de kleuters mogen er bijvoorbeeld geen ouders op het plein komen. Kinderen gaan 
zelfstandig naar binnen. Na de lessen gaan de kinderen direct naar huis en mogen helaas niet blijven spelen op 
het plein. Daarnaast zijn er looproutes en zullen kinderen van de klassen die direct een deur naar buiten 
hebben via deze buitendeur zowel naar binnen als naar buiten gaan. Later deze week krijgt u een overzicht van 
alle maatregelen en afspraken/voorschriften en er zal ook een brief vanuit het bestuur uitgaan. Het leek ons 
wijs om u al een beetje mee te nemen in wat er te gebeuren staat. Zoals gezegd komen we er later uitgebreider 
op terug! 
 
Verrassing 
We vragen iedereen om morgen MijnSchool in de gaten te houden. Er komt een leuke digitale verrassing 
binnen! 
 
Groninger archief, voor 1 mei 
In deze ongewone tijden ziet jouw dag er anders uit dan normaal. Je gaat niet naar school of naar je werk of 
misschien wel, maar de kans is groot dat je leven er nu anders uit ziet. De Groninger Archieven roepen alle 
Groningers op om op maandag 20 april geschiedenis te schrijven. Beschrijf één dag uit jouw ongewoon 
dagelijks leven. Zo leggen we de uitzonderlijke dagelijkse bezigheden van nu vast voor later, als deze tijd 
(hopelijk) geschiedenis is. 

Neem maandag 20 april aanstaande als ongewone gewone dag uit jouw leven. Als dit niet lukt, beschrijf dan 
een andere doordeweekse dag in die week. Wat doe je, nu het allemaal net even anders gaat? Hoe los je de 
dagelijkse dingen op die anders zo vanzelfsprekend zijn, maar die nu niet kunnen, omdat je de deur niet uit 
mag of kunt? Hoe ga je om met sociale contacten, met de buren, met het werk, sport? Wat doe je wel en juist 
niet? Kortom, wat zijn jouw dagelijkse bezigheden en gewoontes?  



Laat zien hoe jouw dag verloopt in een digitaal of fysiek document. Het mag alles zijn: een brief, dagboek, 
gedicht, geluidsopname, tekening, schildering, stripverhaal, film, foto’s of kies je eigen vorm. 

Stuur jouw (beeld)verhaal onder vermelding van Een ongewone, gewone dag vóór 1 mei digitaal via het 
inzendformulier op www.groningerarchieven.nl (vanaf maandag beschikbaar). Per post versturen (met het 
uitgeprinte en ingevulde inzendformulier) kan ook naar Cascadeplein 4, 9726 AD Groningen. 

 
Noodopvang in meivakantie  
De noodopvang Brederoschool wordt in de meivakantie georganiseerd door SKSG (ouders die gebruik maken 
van andere opvangorganisaties regelen dit zelf). Kinderen die gebruik moeten maken van deze noodopvang zijn 
geïnventariseerd en doorgegeven aan SKSG. Zij krijgen persoonlijk bericht m.b.t. locatie en eventuele andere 
zaken. 
 
Wetenschap en techniek 
In de meivakantie ligt het onderwijs even stil. Voor de mensen die het leuk vinden zetten we, voor in de 
vakantie, nog een paar wetenschap en techniek Challenges op de site!  
 
Vloeren in de was  
Op het moment gaat alles anders, maar andere zaken lopen gewoon door. Zo zijn afgelopen week de vloeren in 
de was gezet. Het ziet er weer tip top uit!  
 
Slotwoord: 
De afgelopen weken heeft iedereen er samen er het beste van proberen te maken. Er is vreselijk hard gewerkt 
en er zijn mooie dingen ontstaan. Digitale lessen, videobellen, leren op afstand en nog veel meer. Ondanks de 
veranderde omstandigheden hebben de kinderen hard gewerkt. Als ouder kreeg u er opeens een baan bij en 
leerkrachten moesten omschakelen naar digitaal lesgeven. Wij zijn er dan ook ontzettend trots op hoe 
iedereen dit heeft opgepakt!! Voor velen zal deze meivakantie anders verlopen dan gepland, maar wij hopen 
dat u en de kinderen toch weer een beetje kunnen opladen en er even weer wat meer tijd voor leuke dingen 
zal zijn.  
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en verheugen ons er op dat we na de meivakantie de kinderen 
weer zullen zien! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
 
Marike Venema  
Directeur Brederoschool 
0651308503 
 


