
  

Groningen, 30-06-2020 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de Brederoschool,  

Vandaag verschijnt de laatste nieuwsbrief van schooljaar 2019-2020.  
We kijken terug op een uitzonderlijk schooljaar. Toen we op 26 augustus 2019 het schooljaar startten 
hadden we nog geen weet van wat ons begin 2020 te wachten zou staan. Niet eerder zijn kinderen zo 
lang niet naar school geweest i.v.m. de mogelijke verspreiding van een virus. Het coronavirus heeft alles 
op zijn kop gezet en mogelijk blijvend onze samenleving veranderd. Het ziet er in ieder geval naar uit dat 
de ‘anderhalvemetersamenleving’ nog wel enige tijd zal aanhouden. Gelukkig draaien de scholen weer 
volgens de normale tijden, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Geen ouders op het plein en in de 
school, allemaal een gevolg van de genomen maatregelen, het past totaal niet bij de visie van de 
Brederoschool. Het is nog onduidelijk hoe dit na de zomervakantie zal gaan. Zodra we meer weten 
stellen we u daarvan op de hoogte.  
Toch willen we dit schooljaar graag positief afsluiten. Ondanks alle omstandigheden heeft het leren voor 
een groot deel doorgang kunnen vinden. Met hulp van thuis, onderwijs op afstand, de geweldige inzet 
van de kinderen en de leerkrachten is er hard gewerkt om zoveel mogelijk zaken door te kunnen laten 
gaan. We sluiten het jaar af met een rapport voor alle kinderen en, zij het op afstand, 
rapportagegesprekken voor ieder die dat op prijsstelt. Geen schoolreizen helaas, maar wel 
gezellig/feestelijke dagen op school. Geen musical, maar wel een mooie film en een prachtige 
afscheidsweek voor de achtstejaars en tot slot en een prachtige tentoonstelling Kroongetuige in 
Coronatijd, te bezichtigen voor de ramen van alle lokalen. Meer informatie hierover vindt u hieronder. 
  
We willen iedereen bedanken die op de een of andere manier mee geholpen heeft om dit moeizame 
jaar, naar omstandigheden, succesvol te maken. 
 
We wensen onze schoolverlaters heel veel succes op hun nieuwe school en bedanken hun ouders voor 
de fijne samenwerking de afgelopen jaren.  
 
Hoewel we voorlopig nog niet af lijken te zijn van het coronavirus gaan we ervan uit dat schooljaar 2020-
2021 hoe dan ook een beter jaar zal gaan worden dan het afgelopen jaar. We verheugen ons nu al op 
een goede, frisse start na de zomervakantie, maar eerst 
 
Wensen we iedereen een hele fijne, ontspannen, zonnige en vooral ook gezonde vakantie! 
Tot op maandag 17 augustus 2020! 
 
Namens het team,  
 
Marike Venema 
Directeur Brederoschool 
0651308503 
 
Hieronder vindt u alle overige belangrijke zaken op een rij: 



Kroongetuige in coronatijd, tentoonstelling 
Misschien heeft u het al van uw kind gehoord, maar tussen alle werkzaamheden door, hebben de 
kinderen de afgelopen weken hard gewerkt aan een poster ‘Kroongetuige in coronatijd’. Alle posters 
samen vormen een prachtige tentoonstelling. U vindt op de posters verhaaltjes over de vermeende 
oorzaak van de uitbraak van het coronavirus, hoe het er voor de uitbraak uitzag en wat er nu, in de 
beleving van de kinderen, anders is. Daarnaast vindt u prachtige zelfportretten, foto’s, het beroep dat de 
kinderen later graag zouden willen uitvoeren en voor de groepen 3 t/m 8 een uitvinding om het 
coronavirus uit te bannen. Voor de ramen van alle klassen hangen de ‘coronaposters’. Het is zeker aan te 
raden om in de vakantie de tentoonstelling te komen bezoeken! 
 
Afscheid meester Arjen 
Zoals vorige week al aangekondigd, gaan we helaas afscheid nemen van meester Arjen. Woensdag zal hij 
ter afscheid alle klassen langsgaan om persoonlijk met de kinderen terug te kijken op alle mooie 
activiteiten tijdens de buitenlessen. Gelukkig hebben we een goede opvolger gevonden en zullen de 
buitenlessen gewoon doorgaan, maar meester Arjen gaan we natuurlijk echt missen! 
Mocht u het leuk vinden om een mooie tekening/een kleinigheidje mee te geven aan uw kind, dan is dat 
natuurlijk heel erg leuk! 
 
Strooien 
Volgens traditie op de Brederoschool, kunnen onze achtstejaars gelukkig ook dit jaar, donderdag de 
klassen rond om te strooien. Alles volgens de coronanormen, dus verpakte snoepjes, maar dat deden we 
voor corona natuurlijk ook al!  
 
Laatste schooldag, 3 juli 2020 
Van de laatste schooldag maken we een leuke dag! 
Voor een gezellig sfeertje hebben we een draaiorgel gehuurd en de kinderen krijgen allemaal een lekker 
steekijsje dat ter plekke voor hen afgestoken wordt door de ijscoman. (Voor kinderen met een 
lactoseallergie is er waterijs. Mochten er andere dieetvoorschriften zijn, dan graag doorgeven aan de 
leerkracht.) 
Tussen 11.30-12.15 nemen we met de hele school op ludieke wijze afscheid van onze achtstejaars. 
Helaas mogen daar door de coronaregels geen ouders bijzijn. Ouders van de achtstejaars kunnen 
gelukkig nog wel even op een andere wijze betrokken worden bij het echte afscheid van de basisschool. 
Zij hebben hierover bericht gehad. 
 
Het planetenpad 
Voor de thuisblijvers (en ook de niet thuisblijvers) is het aan te raden om in de vakantie het planetenpad 
in het Ina Boudierplantsoen te lopen. Het planetenpad was helaas flink beschadigd, maar is geheel 
gerestaureerd en zeker de moeite waard om weer eens bij langs te gaan! 
 
1e nieuwsbrief 2020-2021 - vrijdag 14 augustus   
Zoals u weet verandert er op dit moment per week nog van alles m.b.t. de ‘coronamaatregelen’. Daarom 
is het nog niet te voorzien/overzien of er nog afspraken gaan wijzigen wanneer de scholen weer van start 
gaan na de zomervakantie. Daarom zal de eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar al op vrijdag 14 
augustus, de laatste vrijdag in de zomervakantie, verschijnen. In die brief hopen we op de hoogte te 
kunnen stellen van het laatste nieuws zodat we een goede start kunnen maken. 
 
MijnSchool 
Het ouderportaal MijnSchool wordt in de zomervakantie ingericht voor het komende schooljaar. Dat 



betekent dat alle berichten en foto’s van het afgelopen schooljaar 2019-2020 verwijderd zullen worden. 
Indien u foto’s uit een fotoalbum wilt bewaren, dient u deze zelf te downloaden voor 17 juli. 
 
 
Oogje in het zeil in de vakantie 
Wanneer u in de vakantie thuis bent en bijvoorbeeld de hond uitlaat, of een wandeling door de wijk 
maakt, vragen wij u om een oogje in het zeil te houden bij de Brederoschool. Mochten er 
ongeregeldheden zijn, zou u dan bij ernstige ongeregeldheden de politie willen bellen (0900-8844) en 
anders het centrale O2G2-nummer: 0503210300.  
Bij noodgevallen kunt u ook altijd contact opnemen met Marike Venema 0651308503 (indien niet 
bereikbaar Monika Kleefman via post@brederoschool.o2g2.nl). Bij voorbaat daarvoor dank.  
 
Afscheid en welkom 
Op woensdagmiddag neemt het team van de Brederoschool afscheid van Juf Sakina, juf Sharon, meester 
Arjen, juf Marjan en juf Yvonne. 
Nogmaals wensen wij hen veel succes in hun verder carrière en/of pensioen!  
 
Voor volgend schooljaar verwelkomen we juf Lieke (groep 3a), Meester Dylan (groep 8b en 7a), juf Emma 
(groep 3c), juf Susan (groep 4c) en meester Chris (buitenmedewerker). 
Hen wensen we veel plezier Op de Brederoschool!  
 
Margedagen 2019-2020 
Zoals eerder al vermeld komen dit schooljaar alle margedagen te vervallen. 
Dat betekent dat vrijdag 3 juli een gewone schooldag is! 
 
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 


