
        
              Groningen, 26-05-2020 

 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de Brederoschool,  

Na een korte hemelvaartvakantie zijn we weer gestart met  halve groepen. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal het volgende week de laatste week zijn dat we draaien met deze halve 
groepen. Wanneer de nu nog lopende onderzoeken naar het verloop van het gedeeltelijk 
opengaan van de scholen positief uitvallen, gaan de scholen per 8 juni weer geheel en volgens 
de normale schooltijden open. Nog even een kleine slag om de arm dus. 
In de volgende nieuwsbrief hopen we definitieve duidelijkheid te hebben en zullen we meer 
informatie over de verdere invulling geven. 
 
Tot 8 juni 
Tijdens de laatste persconferentie is door het kabinet aangegeven dat we nog een extra week in 
gedeelde groepen naar school gaan 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, als alles naar verwachting verloopt, de laatste week met halve 
groepen:  
 

Maandag 1 juni 2e Pinksterdag 
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 deze laatste week nog door. Mocht u nog niet hebben doorgegeven 
of u ook deze laatste week gebruik wilt maken van de noodopvang, zou u dit dan zo snel 
mogelijk, op de gebruikelijke wijze, door willen geven?! 
 



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.    
 
 
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-organisaties. Graag 
wijzigingen doorgeven aan de leerkracht. Ook is het belangrijk dat u zelf uw kind afmeldt bij 
de BSO wanneer uw kind toch niet naar de afgesproken BSO-organisatie gaat zodat er geen 
verwarring kan ontstaan en de BSO onnodig staat te wachten.  
 
Vanaf 8 juni, 
Als de scholen vanaf 8 juni weer geheel open gaan weten we al wel een aantal zaken waar we 
ons aan moeten houden. Die afspraken gelden of vanuit het RIVM of zijn bestuurs- en/of 
gemeente/overheidbreed afgesproken. 

- Alle voorschriften rond hygiëne blijven onverminderd van kracht (veel handen wassen, 
niezen + hoesten in de elleboog, extra schoonmaak overdag, enz. 

- De anderhalve meter afstand tussen volwassenen blijft van kracht, ook de afspraken 
rond halen en brengen (ouders/verzorgers/externen niet op het plein en in de school, 
oudere kinderen zoveel mogelijk alleen naar school, brengen door max één 
ouder/verzorger, kleuters worden zichtbaar overgedragen, enz.). 

- Bij hoesten/verkoudheid anders dan hooikoorts thuisblijven, bij verkoudheidsklachten + 
koorts ook de andere kinderen thuis. 

- Kwetsbare kinderen en leerkrachten blijven sowieso tot de zomervakantie thuis. 
- Gymzalen mogen in ieder geval tot de zomervakantie niet gebruikt worden, gymachtige 

activiteiten vinden buiten plaats. 
 
Leerlingvolgsysteem, de citotoetsen 
Het is een vreemd jaar, anders dan anders. Zes weken zijn de kinderen niet naar school geweest 
en nu een aantal weken voor de helft. Gelukkig is een groot deel van het onderwijs toch 
doorgelopen. Weliswaar anders en minder uitgebreid.  
Naast observaties en methodegebonden toetsen worden eind januari/begin februari en eind 
mei/begin juni citotoetsen afgenomen om te kijken of de kinderen voldoende vooruit zijn 
gegaan. Zo kunnen we zien waar nog extra aan gewerkt moet worden en/of waar extra 
uitdaging geboden moet worden. Ondanks alle ingewikkeldheden van dit jaar zullen we in juni 
ook dit jaar de citotoetsen afnemen. Zo krijgen we, juist ook in deze tijd, een (extra)goed beeld 
m.b.t. de voortgang van het leerproces. Het spreekt voor zich dat, mocht het beeld niet volgens 
verwachting zijn, daar dit jaar op een andere manier naar gekeken wordt en ook voor de 
groepen 6 en 7, volgend jaar 7 en 8, zullen we i.v.m. de plaatsingswijzer, kijken of en hoe we de 
resultaten mee laten wegen.   
 
 



Rapporten 
Ook aan het eind van dit jaar krijgen de kinderen ‘gewoon’ hun rapport. Bepaalde zaken zullen 
net als anders ingevuld worden. Bij een aantal vakgebieden zal iets geschreven worden, maar 
wordt de beoordeling achterwege gelaten. Juist in deze bijzondere (corona)tijd is het belangrijk 
en leuk om een rapport te ontvangen vinden wij. 
 
 
Wen/wisseldag  
In de jaaragenda staat onze jaarlijkse wen/wisseldag gepland op 16 juni. In aangepaste versie 
gaan we dit moment gewoon door laten gaan. Dat betekent dat de kinderen op dinsdag 16 juni 
in de ochtend kennis maken met hun nieuwe leerkracht en de kinderen waarbij ze in het 
schooljaar 2020-2021 in de groep zullen zitten. We maken er net als anders een leuke 
kennismaking van. Veel kinderen vinden het fijn om al een beetje te weten hoe het, het jaar 
erop gaat. Het geeft hen rust en ze kunnen met vertrouwen de zomervakantie ingaan. Voor 
onze nieuwe vierjarigen proberen we een leuke kennismakingsvorm te vinden. Nu ouders niet 
op het plein en in de school mogen komen spreekt het voor zich dat dit met name voor nieuwe 
en jonge kinderen heel erg tegennatuurlijk en onplezierig is. Het liefst zouden we natuurlijk de 
kinderen met de ouders in de groep ontvangen, maar dit mag helaas nog niet. In overleg met 
ouders gaan we een zo’n veilige en vertrouwd mogelijke kennismaking, met inachtneming van 
de regels, organiseren. 
   
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!  
 
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 twee kinderen 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 .   
 
 
Namens het team,  
 
Marike Venema 
Directeur Brederoschool 
0651308503 


