
          Groningen, 08-05-2020 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de Brederoschool,  

In de laatste nieuwsbrief voor de meivakantie hebben we u op de hoogte gesteld van het 
gedeeltelijk weer opengaan van de school na de meivakantie 
Inmiddels is de meivakantie bijna voorbij en komt 11 mei steeds dichterbij. 
 
Daarom sturen we u de belangrijkste en aanvullende informatie nogmaals. 
Aan deze nieuwsbrief zijn twee bijlagen toegevoegd. In de ene bijlage vindt u de 
voorzorgsmaatregelen waar iedereen zich aan moet houden. Zoals eerder al gezegd druisen een 
aantal maatregelen geheel in tegen onze visie op onderwijs, maar het zijn algemeen geldende 
regels waar we ons, i.v.m. het akelige coronavirus, aan moeten houden. 
In de tweede bijlage vindt u de plattegrond van de school en de plek waar uw kind de 
school/het klaslokaal in kan. Voor de kleuters staan de leerkrachten zo dat de ouders kunnen 
zien dat de kinderen bij de leerkracht zijn. Voor de andere kinderen staan er leerkrachten op het 
plein voor het geval zij onzeker zouden zijn over iets. 
 
Hoewel het allemaal anders dan anders zal zijn verheugen we ons er natuurlijk op om de 
kinderen weer te zien en met hen aan de slag te gaan! 
  
Inmiddels weet u of uw kind(eren) in de gele of groene groep zit(ten). Hieronder nog even het 
schema.  

Maandag 11 mei     Groep geel 
Dinsdag 12 mei     Groep groen  
Woensdag 13 mei  Groep geel  
Donderdag 14 mei    Groep groen  
Vrijdag 15 mei       Groep geel  
  
Maandag 18 mei      Groep geel  
Dinsdag 19 mei    Groep groen  
Woensdag 20 mei   Groep groen  
Donderdag 21 mei  Hemelvaart 
Vrijdag 22 mei   Hemelvaart 
  
Maandag 25 mei    Groep geel  
Dinsdag 26 mei     Groep groen  
Woensdag 27 mei     Groep geel  
Donderdag 28 mei     Groep groen  
Vrijdag 29 mei       Groep geel  

   
De schooldag loopt van 8.30-13.00u. 
 
We vragen u de kinderen een bidon met water mee te geven. Deze kan op school makkelijk 



bijgevuld worden en tijdens het werken op de tafel van uw kind staan. Tijdens het fruitmoment 
zal er fruit/een broodje gegeten worden. We vragen u om, i.v.m. met het beperken van 
contactmomenten, indien uw kind dit zelf nog niet kan, fruit gepeld en in een makkelijk te 
openen bakje mee te geven. 
 
De kinderen eten na 13.00 zelf thuis. 
 
In de school mogen geen ouders/verzorgers en derden binnen komen. Ouders/verzorgers 
mogen ook niet op het plein. Dit zijn stadsbrede afspraken. 
We vragen ouders op gepaste afstand van elkaar te blijven (min 1,5m), zie voor deze en 
verdere afspraken ook bijlage 1.  
 
Uiteraard willen we desondanks dat ouders hun kind(eren) met een goed gevoel achter kunnen 
laten. Hieronder een schema waarbij we dat hopen zo goed mogelijk te kunnen bevorderen. 
Naast onderstaande tekst vindt een plattegrond in bijlage 2. 

Groep 6, 7, 8 
We vragen de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 alleen naar school te komen. 
De leerlingen van de kleutergroepen en de groepen 3, 4,en 5 worden door één ouder gebracht 
en/of gehaald. 
 
Groep 1/2, de kleuters 
Bij aankomst: ouders zien dat de kinderen in de klas zijn of bij de leerkracht. 
Bij vertrek: leerkrachten zien dat de kinderen bij de ouders zijn. 
 
De groepen 1/2c (juf Hilda/Susan) en 1/2f (juf Anniek) gaan door hun eigen nooddeur 
(fietspadkant) naar binnen en naar buiten (ouders kunnen vanaf de stoep/fietspad zien dat hun 
kind veilig bij de juf in de klas is en andersom bij het uitgaan). 
Groep 1/2a, juf Mireille/Sharon staan bij aankomst en aan het eind van de schooldag op het 
kleuterplein voor het eigen lokaal. (ouders kunnen vanaf de stoep/fietspad zien dat hun kind 
veilig bij de juf in de klas is en andersom bij het uitgaan). 
Groep 1/2b, juf Jessie/Laura/Agnes staan bij aankomst en aan het eind van de schooldag op het 
kleuterplein voor het eigen lokaal. (ouders kunnen vanaf de stoep/fietspad zien dat hun kind 
veilig bij de juf in de klas is en andersom bij het uitgaan). 
Groep 1/2e, juf Maartjes staat bij aankomst en aan het eind van de schooldag bij de 
‘kleuterfietsenstalling’ voor de ramen van haar lokaal. Indien nodig helpt zij kinderen met het 
parkeren van de fiets (ouders kunnen vanaf de stoep/fietspad zien dat hun kind veilig bij de juf 
in de klas is en andersom bij het uitgaan). 
Groep 1/2d, juf Rita/Alie staan bij aankomst en aan het eind van de schooldag naast het 
buitenlokaal/schuurtje (ouders kunnen vanaf de stoep/fietspad zien dat hun kind veilig bij de juf 
in de klas is en andersom bij het uitgaan). 
 
In principe gaan er geen knuffels en/of speelgoed mee naar school. Als uw kind echt niet 
zonder haar/zijn knuffel kan, dan mag die mee naar school in de rugtas. 



 
Groep 3, 4, 5 
We vragen ouders die hun kind(eren) komen brengen en halen samen met hun kind(eren) en 
plek af te spreken nabij de school, buiten het schoolplein. Wanneer u geen kleuters heeft, dan 
graag niet aan de kant waar de kleuters worden opgehaald. De kinderen lopen dan alleen over 
het plein naar hun groep en van hun groep naar de afgesproken plek. 
 
De Noodopvang 
Meester Dylan staat voor de kleuters en andere kinderen die gebruik maken van de noodopvang 
duidelijk zichtbaar bij de zandbak op het kleuterplein. Oudere kinderen mogen ook rechtstreeks 
naar het ‘noodopvanglokaal lopen. 
 
De Peuters (op de Brederoschool) 
Peuters worden tussen 8.00-8.15 gebracht. De pedagogisch medewerker staat bij de zandbak 
zodat ouders vanaf het voetpad/fietspad kunnen zien dat hun kind veilig bij de leid(st)er is. 
 
BSO 
Om een veilige, goede overdracht mogelijk te maken naar de verschillende BSO-organisaties 
staat er per opvangorganisatie één volwassene, op duidelijke afstand van elkaar, te herkennen 
aan een hesje/vlag bij het speeltoestel op het grote plein. Ouders communiceren goed met de 
leerkrachten op welke momenten de kinderen gebruikmaken van welke kinderopvang/BSO-
organisatie zodat leerkrachten er op toe kunnen zien dat de kinderen goed overgedragen 
worden! 
 
In alle gevallen is het erg belangrijk dat als kinderen niet kunnen komen dit bij zowel de 
leerkracht/administratie school (post@brederoschool.o2g2.nl / 050 3210420) als de BSO-
organisatie wordt doorgegeven! 
 
In de school 
De kleuters gaan met hun leerkracht naar binnen en naar buiten, groep 1/2c en 1/2f gaan 
rechtstreeks via de nood-buitendeur. 
De groepen 1/2d, 3c, 3a, 6a en 8b gaan rechtstreeks via de eigen nooddeur naar binnen en naar 
buiten. 
De groepen 3b, 4a en 4b gaan via de hoofddeur van gebouw 7 naar binnen en naar buiten. 
Groep 5b (juf Maud/Alie) gaat via de nooddeur bij het technieklokaal naar binnen en naar 
buiten. 
Groep 5a en groep 7a gaan via de pleinkantdeur naar binnen en naar buiten. 
Groep 6b gaat via de voordeur gebouw 3 (fietspadkant) naar binnen, via de nooddeur groep 6a 
naar buiten. 
Groep 8a gaat via de voordeur gebouw 3 naar binnen, via de nooddeur 8b naar buiten. 
 
Groep 7b start na de meivakantie in een nieuw lokaal, het noodlokaal tegenover het kamertje 
van Marike. Zij gebruiken de eigen ingang van het lokaal.   
 



De school begint om 8.30u. Kinderen komen rechtstreeks binnen, gaan niet eerst op het plein 
spelen.  
De school eindigt om 13.00u. Kinderen gaan rechtstreeks naar huis of BSO, blijven niet 
hangen. 
 
Kinderen die ziek zijn worden tijdig afgemeld. Nu ouders zelf niet meer in de school mogen 
brengen is dit extra belangrijk! 
 
We vragen ouders ook thuis te bespreken dat het belangrijk is om tenminste 1,5 meter 
afstand van volwassenen te houden, dus ook van de leerkrachten. We gaan proberen ons 
zoveel mogelijk aan deze afspraak/opdracht te houden, uiteraard zullen kinderen geholpen 
worden als ze vallen, ze verdrietig zijn of even een ongelukje m.b.t. bij voorbeeld wc-gaan 
hebben gehad. 
 
Denkt u eraan dat de tas met schoolspullen en eigen schrijfgerei weer mee naar school gaat.  
 
Al deze maatregelen passen totaal niet bij het karakter van de Brederoschool, maar we moeten 
het er mee doen helaas. 
 
Uiteraard blijven wij binnen onze scholen de richtlijnen van het RIVM volgen. We letten erop 
dat we geen handen schudden, regelmatig de handen wassen en niezen en hoesten in de 
elleboog. Wellicht kunt u deze regels ook nogmaals met uw kind(eren) bespreken. Zie ook 
bijlage 1. 

• Ziekte kind of in het gezin 
Als uw kind ziek is of iemand in uw gezin de door het RIVM benoemde symptomen heeft, 
dan verwachten wij dat uw kind thuis blijft. Hier zijn we streng in. Wordt een leerling 
ziek op school, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op zodat uw kind naar huis 
kan.  

• Brengen en halen van uw kind 
Het is niet toegestaan voor ouders/verzorgers om het schoolterrein te betreden. 
Daarnaast treft elke school maatregelen om te voorkomen dat er bij halen en brengen 
grote groepen rond de school ontstaan. Ouders die ziek zijn komen niet naar school om 
te brengen of halen.  

• 1,5-meterbeleid volwassenen 
Dat betekent dat volwassenen (leerkrachten, ouders, externen) op anderhalve meter 
van elkaar blijven. Voor leerlingen geldt deze regel niet op de scholen.  

• Extra hygiëne in onze schoolgebouwen 
Uiteraard is er extra aandacht voor de schoonmaak op school. Tussen 10.00-11.30u. 
wordt er extra schoongemaakt, o.a. het sanitair en contactplekken zoals deurkrukken en 
kranen en er zijn desinfecterende gel en doekjes aanwezig op school.  
In de meivakantie hebben we alle filters van de CO2-apparaten laten vervangen en 
hebben we voor alle zekerheid alle CO2-apparaten laten controleren zodat ze optimaal 
draaien. De apparaten die vieze lucht afvoeren en schone lucht aanzuigen hebben 



allemaal een eigen uit- en aanvoer op het dak, het is dus geen geschakeld systeem. 
• Ziekte leerkracht of in het gezin 

Als de leerkracht ziek is of iemand in zijn/haar gezin de door het RIVM benoemde 
symptomen heeft, dan moet ook de leerkracht thuisblijven. Mocht dit zich voordoen, 
dan zullen we ons uiterste best doen om vervanging te regelen, maar mocht dit niet 
lukken dan volgen wij het voorgeschreven protocol wat betekent dat wij mogelijk 
genoodzaakt zijn om de klas naar huis te sturen. Uiteraard stellen wij u daarvan op de 
hoogte en laten wij nooit kinderen zonder overleg met u (alleen) naar huis gaan!  

 
Alle margedagen komen te vervallen tot aan de zomervakantie . De vakanties/feestdagen 
blijven wel staan. Dit betreft de hemelvaartvakantie en 2e pinksterdag.  
 
Helaas gaan de schoolreizen dit schooljaar ook niet door. En ook de musical zal geen doorgang 
kunnen vinden. Uiteraard gaan we voor en met de achtstejaars een mooi alternatief bedenken! 
We hopen dat u het schoolreisgeld voor volgend jaar wil laten staan, maar mocht u het geld dat 
u betaald heeft voor dit jaar wel graag terug ontvangen wilt u dit dan laten weten door dit te 
mailen naar post@brederoschool.o2g2.nl (graag rekeningnummer, naam van de kinderen en de 
klas vermelden). 
Het spreekt voor zich dat het schoolreisgeld van de huidige groepen 8 terug wordt gestort. 
 
Jarige kinderen mogen alleen trakteren in de eigen groep. Wij willen u vragen voorverpakte 
kleinigheidjes mee te geven om op te trakteren.  
 
Noodopvang na de meivakantie 
Na de meivakantie loopt de noodopvang onder dezelfde voorwaarden door. De opvang wordt in 
samenwerking met SKSG aangeboden. Voorwaarde om gebruik te maken van de noodopvang is 
dat beide ouders werken in een vitale beroep. Communicatie hierover loopt via Marike 
Venema, 06 51308503.  
 
Leenlaptops 
Ook na de meivakantie kunnen de leenlaptops thuis gebruikt worden. Ze hoeven dus nog niet 
mee terug naar school. 
 
We gaan er leuke, leerzame schooldagen van maken. We verheugen ons erop! 
 
Voor de mensen die onze eigen leuke vakantiegroet van het hele team nog niet hebben gezien, 
hierbij de link: https://vimeo.com/410957014 
 
 
Namens het team,  
 
Marike Venema 
Directeur Brederoschool 
0651308503 


