
 

Groningen, 20-05-2020 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de Brederoschool,  

Na de meivakantie zijn de scholen gedeeltelijk open gegaan. De eerste twee schoolweken zitten 
er al weer op. Hoewel het even onwennig was om met halve groepen te werken en de kinderen 
daardoor slechts de helft van de groep ontmoetten, zijn het twee goede weken geweest. Zowel 
kinderen als leerkrachten waren blij elkaar weer te zien. Er is hard gewerkt afgewisseld door 
leuke, leerzame en bindende activiteiten. We zijn blij dat iedereen zich goed aan de gemaakte 
afspraken/voorschriften heeft gehouden. Hartelijk dank daarvoor! Nogmaals willen we 
benadrukken dat het om bestuursbrede, in veel gevallen zelfs landelijke, afgekondigde 
afspraken/voorschriften gaat. Al eerder hebben we gezegd dat deze maatregelen totaal niet 
horen bij het karakter en de visie van de Brederoschool, maar het moet helaas, veiligheid gaat 
op dit moment voor. 
 
Normaal verschijnt deze nieuwsbrief op dinsdag, maar i.v.m. de persconferentie dinsdagavond 
verschijnt de nieuwsbrief deze week op woensdag. Zo kunnen we gedane uitspraken 
meenemen. 
 
 
N.a.v. de persconferentie, dinsdag 19-05-2020 
Het kabinet heeft aangegeven dat de basisscholen per 8 juni weer geheel opengaan mits 
onderzoeken aangeven dat het onverstandig is om dit te doen. Op dit moment zijn de scholen 
nog onvoldoende open geweest om onderzoeksresultaten mee te nemen in het besluit om 
weer geheel open te gaan. Daarom heeft het kabinet besloten dat de scholen niet 2 juni, maar 8 
juni weer opengaan. De verwachting is dat men voor 8 juni wel onderzoeksresultaten heeft. Als 
deze resultaten (relatief)gunstig zijn en daar gaat men een beetje van uit, dan starten de 
scholen weer geheel op 8 juni. De VO-scholen starten in kleine groepjes, met ook de leerlingen 
onderling op anderhalve meter afstand, op 2 juni. 
 
Alle regels m.b.t. maatregelen hygiëne en afstand houden blijven hetzelfde. Daarom gaan we er 
vooralsnog vanuit dat regels/afspraken omtrent halen en brengen hetzelfde zullen blijven als nu 
het geval is. Mochten daar veranderingen in komen dan laten we het u zo snel mogelijk weten.  
We verheugen ons er natuurlijk op om weer met de hele groep aan de slag te gaan. 
  
De afgekondigde maatregel m.b.t. opengaan basisscholen betekent dat we nog een extra week 
in gedeelde groepen naar schoolgaan en dat ook de noodopvang nog een week door zal lopen. 
N.a.v. de persconferentie begrepen we dat op het moment dat de scholen weer geheel 
opengaan, de noodopvang vervalt (ook bij de BSO). Tot 8 juni loopt de schooldag van 8.30-
13.00u. en blijven alle regels/afspraken van kracht.  
 
 



Hieronder het schema voor de komende twee weken:  
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  
  
Maandag 1 juni Pinkstervakantie 
Dinsdag 2 juni Groep groen 
Woensdag 3 juni Groep geel 
Donderdag 4 juni Groep groen 
Vrijdag 5 juni Groep geel 
  
Maandag 8 juni In principe alle kinderen 

weer naar school, mits 
onderzoeksresultaten dat 
bevestigen. 

 
 
De Noodopvang 
Ook de noodopvang loopt nog een week door. We vragen de ouders die daar op dit moment 
gebruik van maken zo tijdig mogelijk door te geven, op de gebruikelijke wijze, op welke dagen zij 
in de week van 2 juni gebruik moeten maken van de noodopvang. 
 
 
Afmelden kinderen 
We vragen nogmaals met klem om uw kind af te melden wanneer het niet naar school kan 
komen. Dat is altijd belangrijk, maar zeker op dit moment, nu de ouders niet meer op het plein 
en in de school mogen komen. We willen zeker weten of alle kinderen veilig op school zitten. 
Om dat te garanderen moeten we nu helaas regelmatig ouders bellen, u begrijpt dat dat 
onnodige en kostbare tijd kost.   
 
 
Aangeven BSO 
Ook willen we vragen of u duidelijk aan wilt geven wanneer uw kind gebruikt maakt van de BSO 
zodat we de kinderen veilig over kunnen dragen aan de BSO-organisatie. 
 
 
Linten op het plein 
We krijgen vragen over de linten grenzend aan het plein. We willen nogmaals aangeven dat de 
linten er door de gemeente zijn neergezet om het ingezaaide gras op te kunnen laten komen. 
De linten hebben niets te maken met de coronamaatregelen. We vertrouwen er volledig op dat 
ouders/verzorgers zich aan de afgesproken maatregelen houden zonder dat daar linten voor 
nodig zijn. 
 
 



Onze achtstejaars 
Voor onze achtstejaars gaat het dit jaar heel anders dan andere jaren. Graag willen we hier 
aangeven dat we er desondanks, uiteraard met in achtneming van de coronavoorschriften, een 
prachtig afscheid van gaan maken. De voorbereidingen zijn al in volle gang! 
  
 
Schooljaar 2020-2021 
Ondanks het vreemde jaar zijn we al weer druk bezig met de schoolorganisatie voor het 
schooljaar 2020-2021. De verdeling van de groep tweekinderen naar de groepen drie is daarbij 
altijd een belangrijk punt. Elk jaar is het weer een hele puzzel. Zoals elk jaar betrachten we 
hierin alle zorgvuldigheid en hebben we contact met de ouders over mogelijkheden en 
onmogelijkheden. We proberen mooie evenwichtige groepen te formeren en daarbij, waar 
mogelijk, rekening te houden met voorkeuren . Vanaf groep drie blijven de kinderen in principe 
bij elkaar tot het einde van de basisschoolperiode.  
 
 
Schoolfotograaf 
Ondanks alle coronamaatregelen is het toch mogelijk om dit schooljaar de schoolfoto's te laten 
maken.  
De schoolfotograaf komt op maandag 25 en dinsdag 26 mei op de Brederoschool. 
De kinderen gaan op de dag dat ze naar school moeten op de foto. Dat betekent op maandag de 
gele groep en op dinsdag de groene groep. 
 
Helaas is het niet mogelijk om een traditionele groepsfoto te maken van iedere groep, maar hier 
hebben we toch een leuk alternatief voor kunnen vinden, zodat u ook van dit schooljaar een 
'groepsfoto' heeft. 
In voorgaande jaren was het altijd mogelijk om met alle (ook niet-schoolgaande) broertjes en 
zusjes op de foto te gaan. Helaas is dat dit jaar niet mogelijk door de coronamaatregelen.  
De broertjes en zusjes die naar de Brederoschool gaan, gaan uiteraard wel samen op de foto. 
 
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet.  
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht.  Op de inlogkaart 
vindt u een uniek inlognummer en  wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op 
www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt 
ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.   
 
Wij gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit 
vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht.  
 
T I P van de schoolfotograaf: Als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn 
recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding. 
 
Namens het team,  
 
Marike Venema 
Directeur Brederoschool 
0651308503 


