
  

Groningen, 05-06-2020 

 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de Brederoschool,  

Afgelopen woensdagavond is definitief bevestigd dat de basisscholen vanaf 8 juni weer geheel 
opengaan. Dat betekent dat we de laatste vier weken volgens de oude, vertrouwde lestijden en 
met de hele groep het schooljaar zullen afsluiten. Hierop verheugen we ons natuurlijk enorm. 
We zijn blij dat alles weer een beetje normaal gaat worden. Ook van veel kinderen en ouders 
hebben we begrepen dat zij zich verheugen op het ‘nieuwe normaal’, want helemaal normaal 
wordt het helaas nog niet. Zoals eerder deze week al gemeld, blijven de veiligheidsmaatregelen 
m.b.t. het voorkomen van verspreiding van het coronavirus grotendeels hetzelfde. Om die 
reden vindt u in de bijlagen nogmaals de plattegrond waarop halen, brengen en looproutes 
staan aangegeven en de poster m.b.t. coronamaatregelen.  
 
Vanaf 8 juni 
Zoals hierboven al aangegeven gaan vanaf 8 juni de basisscholen weer geheel open. Voor de 
Brederoschool betekent dat dat we weer draaien volgens de normale tijden: maandag, dinsdag 
en donderdag van 8.30-12.00/13.15-15.15u. en op woensdag en vrijdag van 8.30-12.30u. 
Uiteraard is er tussen de middag weer TMO (op dezelfde wijze zoals voor de coronacrisis 
georganiseerd). Mocht u nog geen gebruik maken van de TMO, maar dit wel graag willen, dan 
kunt u dit aangeven via tmo@brederoschool.o2g2.nl, u krijgt dan een inschrijfformulier voor de 
TMO zodat alles goed geregeld kan worden. Voor het halen en brengen gelden dezelfde regels 
als tijdens het draaien met halve groepen. Zie daarvoor de bijgevoegde plattegrond en de 
poster. Uiteraard hopen we dat ook hier snel verandering in gaat komen. Zoals eerder gezegd 
druisen deze maatregelen geheel tegen de pedagogische visie van onze school in, maar we 
moeten de voorschriften van het RIVM opvolgen en uiteindelijk is het natuurlijk voor de 
veiligheid van ons allemaal. I.v.m. deze maatregelen is het nog steeds erg belangrijk dat de 
leerkracht en de BSO goed op de hoogte zijn of en wanneer u gebruik maakt van de BSO zodat 
er een veilige overdacht plaats kan vinden! 
 
Gymnastiek 
Nog steeds mag er geen gebruik gemaakt worden van de gymlokalen. Om die reden zullen de 
gymlessen tot aan de zomervakantie buiten plaatsvinden. De kinderen houden daarbij hun 
eigen kleren aan. 
 
Rapportage 
Dit jaar zal het iets anders gaan met de rapportage dan andere jaren.  
De kinderen krijgen niet allemaal op hetzelfde moment hun rapport mee, maar vanaf 22 juni tot 
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in de laatste week voor de vakantie gaan de rapporten gefaseerd mee naar huis. De 
leerkrachten nemen contact met u op voor een begeleidend gesprek bij het rapport via WebEx 
of een ander digitaal middel. Zoals eerder al vermeld zal ook het rapport een beetje anders dan 
normaal zijn. Bij een aantal onderdelen vermelden we wel in het tekstvak het een en ander, 
maar blijft de beoordeling oningevuld. 
 
Margedagen 2019-2020 
Zoals eerder al vermeld komen dit schooljaar alle margedagen te vervallen. 
Dat betekent voor de rest van dit schooljaar dat vrijdag 19 juni en vrijdag 3 juli gewone 
schooldagen zijn! 
 
Wen/wisseldag 
Net als andere jaren hebben we ook dit jaar een wen/wisselmoment. Op dinsdag 16 juni draaien 
de groepen, een gedeelte van de ochtend, zoals ze volgend jaar zullen draaien. Ze leren de 
kinderen hun nieuwe leerkracht(en) al een beetje kennen, weten ze in welk lokaal ze volgend 
jaar leskrijgen en of er nog nieuwe kinderen bij hen in de klas komen. 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. Ouders van de nieuwe vierjarige kinderen en verhuiskinderen die later instromen op de 
Brederoschool hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen. 
 
Schooljaar 2020-2021 
Elk jaar is het weer een heel gepuzzel om de schoolorganisatie voor het volgend schooljaar rond 
te krijgen. Vooral voor de oudste kleuters die naar groep 3 gaan is het een spannende periode. 
Bij welke leerkracht komen zij in de groep en met welke kinderen. Ook dit jaar is dit proces 
zorgvuldig verlopen, hebben we contact met ouders gehad, is er gekeken naar vriendschappen 
en ander factoren zoals de verdeling tussen jongens en meisjes enz. We realiseren ons dat het 
onmogelijk is om iedereen helemaal tevreden te krijgen, maar we hopen dat we dit toch ook dit 
jaar heel erg kunnen benaderen. 
 
Aanvankelijk was het de bedoeling dat er twee relatief grote groepen drie geformeerd zouden 
moeten worden (net te weinig leerlingen en dus middelen om de groep in drieën te kunnen 
splitsen), maar door wat gepuzzel en geschuif is het toch gelukt om volgend jaar mooie kleine 
groepen 3 te formeren. Groep 3 is een heel belangrijk jaar voor de rest van de schoolperiode. Zo 
kunnen we in relatief kleine groepen een goede basis leggen, maar weten we nu ook al dat de 
drie groepen in het schooljaar 2021-2022 weer samen gevoegd worden tot twee groepen vier. 
De groepen zijn nu al zo verdeeld dat dat het jaar daarop goed geregeld kan worden. 
 
Volgende week krijgt u, via MijnSchool, de groepsindeling voor volgend schooljaar. Een dag 
eerder, krijgen de ouders van de kinderen die volgend jaar naar groep drie gaan de 
indeling/verdeling van de kinderen over de drie groepen 3. 
  
 
 



Vakanties en margedagen schooljaar 2020-2021 
Op vraag van een aantal ouders geven we hieronder al de vakanties en margedagen voor 
volgend schooljaar aan! 
 
Vakanties 2020-2021: 
Gronings ontzet: 28 augustus 2020 
Herfstvakantie: 10 t/m 18 oktober 2020 
Kerstvakantie:  19 december 2020 t/m 3 januari 2021 
Voorjaarsvakantie: 20 t/m 28 februari 2021 
Pasen:   5 april 2021 
Meivakantie:  24 april t/m 9 mei 2021 
Hemelvaartweekend: 13 t/m 16 mei 2021 
Pinksteren:  24 mei 2021 
Zomervakantie: 10 juli t/m 22 augustus 2021 
 
Margedagen 2020-2021: 
Woensdag 25 november 2020 
Dinsdag 26 januari 2021 
Donderdag 25 maart 2021 
Vrijdag  21 mei 2021 
 
 
Afscheid juf Yvonne en juf Marjan 
Met pijn in ons hart gaan we afscheid nemen van juf Yvonne en juf Marjan. 
Zij hebben beide besloten op te gaan genieten van hun pensioen. Uiteraard gaan we, ondanks 
deze ingewikkelde coronatijd, op gepaste en veilige wijze afscheid van hen nemen!  
 
De Noodopvang 
Met veel plezier hebben we de afgelopen maanden onze noodopvang georganiseerd. Nu de 
scholen weer voorlopig open zijn vervalt de noodopvang. De betrokken ouders en kinderen zijn 
hiervan op de hoogte. 
 
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.  
 



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.   
 
 
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!  
 
 
Namens het team,  
 
Marike Venema 
Directeur Brederoschool 
0651308503 


