
  

Groningen, 16-06-2020 

 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de Brederoschool,  

Het heeft even geduurd, maar de school draait weer met volledige groepen volgens de normale 
schooltijden. We merken dat iedereen, zowel kinderen als ouders als leerkrachten, blij zijn dat 
alles weer een beetje ‘normaler’ begint te worden. Er zijn mooie verhalen uitgewisseld en er is 
hard gewerkt natuurlijk. We zien, zoals verwacht, verschillen in resultaten na deze periode van 
thuiswerken. We werken er hard aan om iedereen weer een beetje in het ‘werk- en leergareel’ 
te krijgen en proberen, ook n.a.v. de citotoetsen kinderen zoveel mogelijk op maat te bedienen. 
We wisselen het harde denkwerk natuurlijk af met ontspannende andere leermomenten. Zo 
bereiden we met de kinderen een leuke ‘Coronaverrassing’ voor thuis voor om ook later nog 
eens terug te kunnen kijken naar deze bijzondere periode.  
Het maken van de rapporten is in volle voorbereiding. Hieronder leest u daar meer over. Groep 
acht is druk bezig met de voorbereidingen voor een leuke laatste afscheidsweek en vandaag 
hebben de kinderen tijdens het ‘wisselmoment’ al even een kijkje in schooljaar 2020-2021 
gekregen. 
We wensen iedereen weer een fijne, gezonde en leerzame week toe!  
 
Verkoudheid  
Er is vervelende verwarring ontstaan over de regels vanuit de RIVM en de GGD m.b.t. 
verkoudheid. 
Gisteren kregen wij te horen dat de regels omtrent verkoudheid bij kinderen met ingang van 
afgelopen donderdag versoepeld waren. Kort gezegd betekende dit dat kinderen die 
neusverkouden waren zonder keelpijn en/of koorts gewoon naar school mochten. Later bleek 
dat dit niet een aangepaste regel van het RIVM was, maar van de veiligheidsregio Noord. 
Veiligheidsregio’s mogen afwijkend beleid voeren i.v.m. verschillende streekgebonden 
omstandigheden. Inmiddels is er veel ophef over ontstaan over de versoepelde maatregel 
rondom verkoudheid. Ondanks eerdere berichten in de krant en op rtv Noord wordt nu 
aangegeven dat ook Groningen de RIVM-regels volgt en dat daarmee de regel om verkouden 
kinderen thuis te houden van kracht blijft. 
 
We moeten veel mensen dus helaas teleurstellen. Graag hadden we de verruiming omarmd, we 
weten dat kinderen vaak verkouden zijn en hoe ingewikkeld werk en thuiszittende kinderen te 
combineren zijn, maar vooralsnog blijft de regel/afspraak: is uw kind verkouden, dan mag het 
niet naar school tenzij: 

- Uw kind chronisch luchtwegklachten heeft en er in zijn/haar toestand verder niets is 
veranderd. 



- Uw kind last van hooikoorts of astma heeft en er in zijn/haar toestand niets veranderd is. 
- U uw kind heeft laten testen en de test negatief is 
 

Kinderen moeten thuis blijven tot de klachten over zijn (tenzij het kind getest is en de testuitslag  
negatief is).   
Wanneer een van de kinderen of u zelf koorts heeft moet het hele gezin thuisblijven.  
We hopen dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid hierin neemt. Voor de leerkrachten is 
het erg vervelend om te moeten bellen en te vragen of u uw kind op wilt halen i.v.m. 
verkoudheid. We zouden deze maatregelen liever ook niet hebben, maar moeten ons aan de 
RIVM-voorschriften houden.      
 
TMO + buiten spelen  
Ook de TMO is vanaf vorige week weer begonnen. Vanwege de Coronamaatregelen verloopt de 
TMO tot aan de zomervakantie wel iets anders dan normaal. Na de vakantie gaan we kijken hoe 
de voorschriften dan zijn en of we weer naar de normale situatie terug kunnen. Tot de 
zomervakantie eten de leerkrachten met de kinderen in de klas. Daarna gaan de kinderen met 
de overblijfkrachten naar verschillende plekken buiten. Het veld wordt gebruikt, de 
verschillende pleinen en ook het Aldiveld. Bij regen blijven de kinderen binnen, in sommige 
gevallen met de leerkracht, in andere gevallen met de TMO-kracht. We merken dat, ook al is het 
droog, de velden waarop gespeeld wordt, soms nog nat zijn. Daarom vragen we u om, indien u 
het vervelend vindt dat kinderen natte voeten krijgen, de kinderen laarzen mee te geven (ze 
kunnen dagelijks meegegeven worden, maar mogen natuurlijk ook op school blijven staan. 
Graag duidelijk de naam in beide laarzen zetten!)  
We willen nogmaals benadrukken dat de kinderen als het regent binnen blijven. Binnen worden 
dan ontspannende activiteiten gedaan.  
 
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!) 
 
Rapportage + rapportgesprekken 
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 
in de laatste week voor de vakantie gaan de rapporten gefaseerd mee naar huis. De rapporten 
zijn aangepast op de afgelopen maanden. Op een aantal onderdelen wordt er beoordeeld 
middels de gebruikelijke invulvakjes, op andere onderdelen leest u het een en ander, maar 
wordt de beoordeling achterwege gelaten. 
 
Nog onlangs heeft u, via WebEx of via een telefonisch gesprek contact gehad met de leerkracht 
van uw kind. We hebben begrepen dat deze gesprekken zeer op prijs gesteld zijn. 
 



Inmiddels staat het eind van het schooljaar voor de deur. Hoewel iedereen blij is dat de 
kinderen dagelijks weer gewoon naar schoolgaan, krijgen we ook signalen dat het allemaal een 
beetje veel is de laatste maanden. Om die reden hebben we besloten dat de 
rapportagegesprekken dit jaar facultatief zijn. Als u het prettig vindt om, n.a.v. het rapport, een 
digitaal afrondend gesprek (helaas mogen we elkaar nog niet fysiek ontmoeten) met de 
leerkracht te hebben, kunt u dit aangeven zodra u het rapport heeft ontvangen.  
 
De citogegevens zijn, net als anders, in het rapport te vinden. De cito-uitdraai wordt in de 
rapportgesprekken van het komende schooljaar meegenomen.  
 
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! 
 
 
Nieuwsbegrip 
In het landelijke nieuws is er nogal wat commotie geweest over de begrijpend leestekst van 
Nieuwsbegrip over racisme n.a.v. de gebeurtenissen rond de dood van George Floyd. Over het 
algemeen zijn de teksten van Nieuwsbegrip goed doordacht en zo objectief mogelijk 
geschreven. Het is fantastisch dat we via Nieuwsbegrip begrijpend leesteksten kunnen koppelen 
aan actueel nieuws. Uiteraard worden de onderwerpen besproken en bediscussieerd. De ophef 
rond de tekst van afgelopen week ontstond n.a.v. één zin die door mensen verschillend 
geïnterpreteerd kon worden. Uiteraard hebben de groepen die de tekst behandeld hebben 
hierover met de kinderen gesproken. Als u het interessant vindt, kunt u altijd de tekst opvragen 
om uw eigen oordeel geven. Wij vinden het vooral belangrijk dat het gesprek gevoerd wordt!   
 
 
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 
 
 
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 om te gaan genieten van hun pensioen. Uiteraard gaan we, ondanks 
deze ingewikkelde coronatijd, op gepaste en veilige wijze afscheid van hen nemen!  
 
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.  
 
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 


