
  

Groningen, 23-06-2020 

 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de Brederoschool,  

Nog twee weken en dan zit het schooljaar 2019-2020 erop. Gelukkig kunnen we het schooljaar 
met z’n allen afsluiten en kunnen we ook onze achtste jaar een mooie afscheidsweek bieden. 
Dit jaar dan wel geen schoolkamp en musical, maar wel een prachtige film, een bonte avond en 
nog veel meer! 
De rapporten zijn geschreven, de intekenlijsten voor een afsluitend gesprek de deur uit (indien u 
hier gebruik van wilt maken, dit jaar zijn de gesprekken facultatief).  Ook hebben de kinderen al 
even kunnen ruiken aan volgend schooljaar doordat het wisselmoment gewoon door kon gaan. 
Hieronder nog even een aantal belangrijke zaken op een rij. 
Volgende week verschijnt de laatste nieuwsbrief van schooljaar 2019-2020.  
We wensen iedereen weer een fijne, zonnige en gezonde week! 
    
Neusverkoudheid  
Na een opeenvolging van veranderingen in het Coronaprotocol van het RIVM en de GGD lijkt het 
erop dat er nu een duidelijk besluit is genomen m.b.t. verkouden kinderen op school. 
Dat betekent dat alle kinderen die in groep 1/2 zitten naar school mogen als ze 
snotterig/neusverkouden zijn. Bij keelpijn en/of koorts moeten de kinderen wel thuisblijven. Bij 
koorts binnen het gezin moeten ook de andere kinderen thuisblijven. 
Vooralsnog geldt voor de kinderen vanaf groep 3 de regel dat zij thuis moeten blijven bij alle 
vormen van verkoudheid tenzij er sprake is van chronische verkoudheid of een 
luchtwegaandoening (bv Astma, hooikoorts, enz.). 
De SKSG/BSO volgt dezelfde richtlijnen.  
 
Uitzwaaien achtstejaars 
Het schoolkamp en de eindmusical konden dit jaar helaas niet doorgaan, maar dat betekent niet 
dat we onze achtstejaars geen onvergetelijk afscheid van de Brederoschool kunnen geven. 
In plaats van de musical geeft groep 8 een film gemaakt. Voor hen is de film vandaag op 
feestelijke wijze in het forum in première gegaan. 
Vrijdag zal de film op de hele school in première gaan. Om precies 11.00u. zitten alle kinderen 
voor de film/digischermen onder het genot van popcorn en drinken naar de afscheidsfilm te 
kijken. 
Dinsdag gaan achtstejaars afwisselend kanoën en in fluisterbootjes varen op het Leekstermeer, 
Woensdag zal er exclusief voor hen, op het voetbalveld, een stormbaan en een buikschuifbaan 
komen, donderdag wordt er gestrooid (uiteraard met verpakt snoep) en zal er een afscheids-
/bonteavond gehouden worden op school.  



Tot slot worden de kinderen op vrijdag verkleed op de fiets opgehaald en naar school gebracht 
door de leerkrachten (langs de route kan uitgezwaaid worden) en via de rode loper het plein 
opgeleid. Daar gaan we met alle kinderen en leerkrachten onze achtstejaars, met de hele 
school, net als anders, uitzwaaien!  
 
Afscheid meester Arjen 
Met pijn in het hart gaan we afscheid van meester Arjen nemen. 
Bijna vier jaar geleden zijn de Brederoschool en SKSG in samenwerking gestart met “Het 
Buitenlokaal”. Een fantastisch project waarbij de kinderen naar Zweeds model buitenlessen 
krijgen, weer of geen weer. 
 
Arjen heeft zich hier de afgelopen jaren enorm voor ingezet en er een succesvolle invulling aan 
gegeven. Helaas voor ons, maar heel erg leuk voor Arjen, wil hij meer van de wereld zien en 
heeft hij besloten te gaan reizen. Dit betekent dat wij afscheid van Arjen zullen gaan nemen. Wij 
willen Arjen bedanken voor zijn waardevolle bijdrage en wensen hem heel veel succes in de 
toekomst en natuurlijk heel veel reisplezier toe. 
Afscheid meester Arjen op de Brederoschool 
Woensdag 1 juli neemt het team afscheid van Arjen. We weten dat veel kinderen erg gesteld 
waren op meester Arjen en genoten van zijn lessen. Woensdagochtend zal hij de klassen 
rondgaan om ook de kinderen nog even gedag te zeggen! 
Afscheid meester Arjen bij SKSG 
Na de zomervakantie komt Arjen nog een dagje op de BSO om afscheid te nemen. Indien de 
richtlijnen het toestaan zullen ook ouders uitgenodigd worden om afscheid van Arjen te kunnen 
nemen. De BSO zal jullie verder informeren over dit afscheidsmoment.  
 
Enthousiaste opvolger meester Arjen,  
Gelukkig kan ons prachtige project ‘Buitenlokaal’ gewoon doorgaan. Er is meteen een 
sollicitatieprocedure in gang gezet en we hebben wij een mooie match gevonden; Chris van der 
Vossen. Chris start op 17 augustus en zal zich tegen die tijd aan jullie en de kinderen 
voorstellen. Net als meester Arjen heeft hij ALO gedaan met specialisatie outdoor. Hem wensen 
we natuurlijk heel veel plezier en succes. Volgende week zal hij al een dagje meedraaien! 
 
Afscheid juf Yvonne en juf Marjan 
Ook van juf Yvonne en juf Marjan gaan we op 1 juli afscheid nemen. Zij gaan met pensioen. 
Woensdag 1 juli vieren zij tijdens schooltijd hun afscheid met de kinderen. De ouders van de 
kinderen van 3a zijn persoonlijk op de hoogte gesteld. 
Ook hier willen we Yvonne en Marjan danken voor hun inzet en wensen wij hen een fijne tijd. 
 
Afscheid juf Sakina en Juf Sharon 
Tot slot nemen we als team op 1 juli ook nog afscheid van juf Sharon en juf Sakina. Ook hen 
willen we  bedanken voor hun inzet en wensen hen succes met hun verdere carrière. 
 
 
 



Gymnastiek en buitenlessen 
Omdat er nog geen gymnastiek in de gymzaal gegeven mag worden, gymmen we buiten op het 
veld. Bij regen blijven we uiteraard binnen, maar ook als het droog is, kan het veld nog flink nat 
zijn. Mochten u of uw kind(eren) het onprettig vinden om natte voeten te krijgen, dan vragen 
we u om uw kind laarzen mee naar school te geven. (Ze kunnen elke dag mee naar school, maar 
mogen ook standaard op school staan. Graag duidelijk de naam in beide laarzen zetten!) 
 
Margedagen 2019-2020 
Zoals eerder al vermeld komen dit schooljaar alle margedagen te vervallen. 
Dat betekent dat vrijdag 19 juni en vrijdag 3 juli gewone schooldagen zijn! 
 
Vakanties en margedagen schooljaar 2020-2021 
Op vraag van een aantal ouders geven we hieronder al de vakanties en margedagen voor 
volgend schooljaar aan! 
 
Laatste schooldag 2019-2020: vrijdag 3 juli 2020 
Eerste schooldag 2020-2021:  maandag 17 augustus 2020 
 
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 
 
 
Namens het team,  
 
Marike Venema 
Directeur Brederoschool 
0651308503 


