
  

Groningen, 13-08-2020 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de Brederoschool,  

Allereerst welkom terug. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer met frisse 
energie aan het nieuwe schooljaar kan beginnen! De afgelopen week is het team druk in de weer 
geweest om het schooljaar goed te kunnen starten. Wij hebben er weer zin in en verheugen ons erop om 
de kinderen en u als ouders/verzorgers  weer te ontmoeten! 
 
We wensen iedereen een heel goed schooljaar. Ondanks de coronaperikelen gaan we er een goed jaar 
van maken! 
 
Hieronder de eerste mededelingen voor het nieuwe schooljaar. 
Mochten er vragen zijn dan horen we het graag! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het schoolteam, 
Marike Venema 
Directeur Brederoschool 
0651308503 
 
 
 
Corona 
Helaas zijn we nog niet van het coronavirus af. Het aantal besmettingen loopt op het moment zelfs weer 
op.  Maatregelen zijn daarom nog steeds nodig: 
 

- Kinderen gaan, net als voor de vakantie, via verschillende ingangen naar binnen en buiten. Op 
bijgevoegde plattegrond vindt u de verschillende looprichtingen. 
 

- Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. De kinderen die gebracht worden, 
worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald. Ouders mogen wel weer op het plein, 
maar helaas nog niet in de school (bij de inloop).   
 
Ook de onderbouwleerkrachten ontvangen de kinderen weer in de groep nu de ouders de 
kinderen (op gepaste afstand) tot aan de deur kunnen brengen. 
Op de bijgevoegde plattegrond vindt u waar de onderbouwleerkracht met de kinderen staat als 
ze opgehaald worden. Zo kan de leerkracht zien dat uw kind veilig bij u is aangekomen. Ook hier 
moeten we weer vragen om afstand te houden van andere ouders en de leerkracht. 
 

- Op afspraak mogen individuele ouders /ouderparen weer in het gebouw gelukkig. Vooraf wordt 
de checklist ‘triage’ van de overheid met u doorgenomen. Uiteraard is de leerkracht altijd 



bereikbaar via de mail/MijnSchool en kunt u voor spoedeisende zaken naar school bellen. 
 

- Komt u terug van vakantie uit een oranje/rood gebied, dan moet de hele familie aansluitend 
twee weken in quarantaine (ook als de coronatest negatief is). Bij coronaverschijnselen en/of 
vastgestelde corona is het belangrijk om altijd de schoolleiding op de hoogte te stellen. We 
hopen dat iedereen hierin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt, bij twijfel graag contact 
opnemen met school. 
 

- Dagelijks wordt er extra schoongemaakt en wordt er gelet op handenwassen en andere 
hygiënische maatregelen. 
 

- Ventilatie 
In de vakantie zijn nogmaals de ventilatiesystemen gecheckt. Op de Brederoschool hebben we 
goed werkende ventilatiesystemen. De systemen zijn per klas/ruimte instelbaar en hebben een 
directe aan- en afvoer per klas/ruimte op het dak. Daarnaast hebben alle groepen voldoende 
ramen om open te zetten. Hoewel het huidige ventilatiesysteem in lokaal 7a ruimvoldoende 
(mechanische) ventilatie geeft hebben we het toch voor elkaar gekregen om een raam te kunnen 
plaatsen in dit lokaal. In de week van 25 augustus zal dit raam geplaatst worden. 
 

- Kinderen nemen, net als voor de vakantie, eigen eten/drinken mee en een bidon om water bij te 
kunnen vullen. 
 

- TMO 
Net als voor de vakantie kunnen kinderen gewoon weer gebruik maken van de TMO/overblijf. 
 

- Gymnastiek en douchen 
Om geen onnodige risico’s te nemen wordt er na de gymnastiekles niet gedoucht.   
 

- Om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen hopen we dat alle volwassenen zich goed aan de 
1,5 meter afstand houden.   
 

- Vooralsnog vinden er geen schoolreizen en/of groepsactiviteiten plaats anders dan de 
gebruikelijke onderwijssituaties zoals bv de schooltuinen (lopend of op de fiets bereikbaar met 
begeleiding vanuit school). Zodra de situatie verandert laten we u dit weten.  
 

- Groepsavonden 
Ook mogen de groepsavonden helaas nog niet doorgaan. Wij zullen u op de geplande avond een 
presentatie via MijnSchool sturen waarin de werkwijze en andere interessante zaken worden 
uitgelegd. Mogelijk voegen we beeld/film van activiteiten toe. Omdat MijnSchool een 
beschermde omgeving is, kunnen we dit veilig doen. Mocht u bezwaar hebben dat uw kind in 
beeld komt binnen deze beveiligde omgeving, dan vragen we u dit van te voren aan te geven bij 
de groepsleerkracht. Wij gaan ervan uit dat ouders vertrouwelijk met de beelden omgaan. 
 
Groepsavond groep 8 
In verband met de overgang naar het voortgezet onderwijs zal groep 8 de groepsavond via 
WebEx inplannen. 
 

- Wij volgen, in overleg en opdracht van het bestuur, de RIVM/GGD voorschriften m.b.t. corona. 



Zij geven aan dat onvoldoende is bewezen dat mondkapjes en andere persoonlijke 
beschermende middelen extra bescherming bieden. Daarom worden deze middelen vooralsnog 
niet gebruikt/verplicht. 
 

- Luizencontrole 
Normaal gesproken vindt er na de vakanties luizencontrole plaats. Helaas is ook dat niet mogelijk 
op dit moment. Daarom vragen we u om zelf goed te controleren of uw kind in de vakantie 
luizen heeft opgelopen. Mocht dit zo zijn, wilt u ons dit dan laten weten. We hebben de 
vervelende beestjes redelijk onder controle door meteen ook even de andere ouders van de 
groep op de hoogte te stellen dat er bij een van de kinderen luizen/neten zijn aangetroffen. Zoals 
iedereen inmiddels weet heeft het hebben van luizen niets met hygiëne te maken. Iedereen kan 
ze krijgen, het is dus echt geen schande. Het is wel belangrijk om het te melden zodat ook 
andere ouders alert kunnen zijn en indien nodig meteen met de behandeling kunnen starten.   
 

 
Vandaag of morgen zal er ook nog een bericht van ons bestuur uw kant op komen.  
 
 
Voor de laatste keer plaatsen we onder aan deze nieuwsbrief de marge- en vakantiedagen van het 
komende schooljaar. 
 
Vakanties en margedagen schooljaar 2020-2021 
Op vraag van een aantal ouders geven we hieronder al de vakanties en margedagen voor volgend 
schooljaar aan! 
 
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 


