Groningen, 27-08-2020
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de Brederoschool,
De eerste twee weken zitten er bijna op. We kunnen terugkijken op een goed begin van het schooljaar.
Allereerst complimenten voor iedereen die de kinderen komt brengen en halen en/of juist oudere
kinderen alleen naar school laat gaan. We hebben van veel ouders gehoord dat men blij is dat de ouders
weer op het schoolplein mogen staan. Dit kan natuurlijk alleen maar als slechts één ouder/verzorger de
kinderen komt brengen en daarna ook snel weer richting huis/werk gaat, de oudere kinderen zoveel
mogelijk alleen naar school komen en iedereen zich aan de anderhalve meter afstand houdt. Gelukkig
ging dit fantastisch en daarom kunnen we dit vooralsnog blijven doen!
Niet alleen m.b.t. halen en brengen was het een goede eerste week, ook m.b.t de schooldagen zelf. Er is
alweer hard gewerkt in een goede sfeer. Er ontstaan al weer prachtige dingen.
De nieuwsbrief zal, tenzij er dringende zaken zijn, vanaf nu weer eenmaal in de twee a drie weken
uitkomen.
Hieronder lopende zaken en belangrijke mededelingen.
Mochten er vragen zijn dan horen we het graag!
Met vriendelijke groet,
Namens het schoolteam,
Marike Venema
Directeur Brederoschool
0651308503

Contact leerkrachten
Omdat de groepsavonden helaas nog niet door kunnen/mogen gaan, krijgt u binnenkort een digitale
presentatie over het reilen en zeilen in de groep(en) van uw kind.
De kennismakingsgesprekken kunnen gelukkig wel weer doorgang vinden. In de komende
weken krijgt u hiervoor een uitnodiging via MijnSchool.
Voorafgaand aan het kennismakingsgesprek ontvangt u via MijnSchool een
gezondheidscheck, wilt u deze voor het kennismakingsgesprek doorlopen, indien uitwijst
dat u niet kunt komen, vragen wij u om de afspraak samen met de leerkracht te
verzetten.
Omdat direct spontaan contact met de leerkracht helaas nog niet mogelijk is, willen we
hier nogmaals benadrukken dat als u zorgen heeft of iets wilt vragen en/of delen, u
vooral kunt mailen met de leerkracht. Dan maken we snel een afspraak op school of per
telefoon.

Buitenlessen
Volgende week (vanaf maandag 31 augustus) starten de buitenlessen weer. Zowel
de kinderen als de leerkrachten hebben er weer heel veel zin in.
Zoals u inmiddels weet is onze slogan: slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel.
Dat betekent dat we weer of geen weer naar buiten gaan tijdens deze lessen. We
vragen u daarom op deze dagen extra te letten op goede buitenkleding (indien
nodig laarzen en regenkleding).
Op MijnSchool, in de agenda, vindt u wanneer uw kind buitenles heeft. Ook de
leerkracht stelt u tijdig op de hoogte.

Corona
Bij de inleiding van deze nieuwsbrief gaven we al aan dat, doordat iedereen zich goed aan de regels
houdt, we ondanks corona de school weer iets toegankelijker hebben kunnen maken voor ouders.
Desondanks zien we wel bepaalde zaken verslappen. Daarom het blijvende verzoek om op het plein 1,5
meter afstand te houden, de kinderen door één ouder/verzorger te laten brengen en/of halen, en om
meteen het plein weer te verlaten.
Naar aanleiding van vragen van ouders hebben we hieronder een aantal antwoorden op hele concrete
vragen. Deze antwoorden zijn uiteraard afgestemd met RIVM/GGD en wellicht interessant voor
iedereen:
- Een kleuter is niet alleen neusverkouden, maar heeft ook keelpijn, geen koorts. Mag de kleuter
wel naar school?
Ja.
- Een kleuter heeft niet alleen neusverkoudheid, maar hoest ook, geen koorts. Mag de kleuter
naar school?
Nee.
- Ouders worden getest en wachten op de uitslag. De kinderen hebben geen klachten. Mogen de
kinderen, terwijl de ouders in afwachting zijn van de coronatest wel naar school?
Ja, tenzij ouders koorts of benauwdheid hebben. Dan blijft iedereen thuis.
- Een ouder en een kind binnen hetzelfde gezin worden getest op corona, de andere twee
kinderen hebben geen klachten. De geteste gezinsleden hebben wel klachten, maar geen koorts.
Mogen de andere kinderen uit het gezin tijdens het afwachten van de testuitslag gewoon naar
school?
Ja.
- Een ouder en een kind uit het gezin hebben flinke klachten (neus- en keelverkoudheid + koorts).
Het andere kind heeft geen klachten en dus ook geen koorts. Mag dit kind naar school.
Nee, het hele gezin moet thuisblijven. Wanneer de patiënt 24 uur geen koorts meer heeft en
negatief getest is, kunnen ze weer naar buiten.
- Een ouder behoort zelf tot de kwetsbare groep. Ze is, nu het virus weer aantrekt, doodsbenauwd
om corona te krijgen. Daarom wil ze haar kinderen thuishouden. Mag de ouder dit doen?
Nee. Kinderen moeten naar school, anders zijn ze ongeoorloofd afwezig.

Traktaties
Wij willen u er graag aan herinneren dat traktaties, in verband
met de coronamaatregelen, nog steeds apart verpakt moeten
zijn. Dus jammer genoeg geen zelfgebakken cakejes,
fruitspiesjes of andere zelfgemaakte lekkernijen. Graag, in
verband met de veiligheid van de kinderen, ook geen lolly’s,
jawbreakers, toverballen, kauwgum, etc.
We hopen dat het desondanks lukt om de traktatie klein te
houden en relatief gezond.

Fietsen op het plein
Veel kinderen op de Brederoschool komen op de fiets naar school, dit vinden
we een goede zaak. Echter zien we voor en na schooltijd geregeld
ouders/ouders met kinderen/kinderen fietsen op het schoolplein of de
voetpaden rond school. Dit zorgt soms voor onveilige situaties. Daarom
verzoeken wij u met klem om tijdig af te stappen en verder te lopen met de
fiets.

Brugfunctionaris
Anouk is ook dit schooljaar weer onze brugfunctionaris op school. Anouk is op donderdag
te vinden in het kantoor van het kleutergebouw 1/2a, 1/2b en 1/2e. Heeft u iets te vragen,
te regelen, wilt u een afspraak maken, kennismaken of gewoon even een gezellig praatje,
kom dan langs! U mag haar ook benaderen via de mail: anouk.de.vries@o2g2.nl. Zij kan u
helpen bij het aanvragen van een vergoeding van het schoolreisgeld. Ook kan zij veel
regelen voor uw kind: een lidmaatschap bij een sportvereniging, muzieklessen voor uw
kind, een tweedehands fiets, zwemdiploma en nog meer zaken:

Vergoeding Ouderbijdrage Schoolfonds (VOS).
In september ontvangen ouders van wie de gemeente weet dat ze recht hebben op de ouderbijdrage
vergoeding een brief. Als u deze brief inlevert op school, hoeft u verder niets meer te regelen voor deze
betaling. Dus lever de brief in bij onze brugfunctionaris Anouk. Wanneer u deze brief niet ontvangen hebt,
maar u denkt wel recht te hebben op deze vergoeding, kom dan langs bij Anouk om te kijken wat we
kunnen regelen.

Computer/ laptop nodig?
Moet uw zoon/ dochter een spreekbeurt voorbereiden of een verslag schrijven?
Dan is het wel zo gemakkelijk dat er thuis een computer is. Mocht u thuis geen
computer hebben, dan kunt u contact opnemen met onze brugfunctionaris
Anouk. Zij kan samen met u tijdelijk een computer/ laptop lenen. Kom snel langs
om dit te regelen!

Jeugdfonds sport en cultuur
Wil uw kind graag lid worden van een sportclub? Maar heeft u daar zelf geen geld
voor? Het jeugdfonds sport en cultuur kan een lidmaatschap en sportkleding of
sportmaterialen vergoeden. Aanvragen kan via de brugfunctionaris. Ze helpt u
graag!

Zwemles
Zwemles is eigenlijk een cadeau voor een kind dat een leven lang meegaat. Want als je één keer kunt
zwemmen, verleer je dat nooit weer. En een kind dat kan zwemmen, hoort erbij en kan overal aan
meedoen. Een kind dat kan zwemmen geeft u als ouder een rustig gevoel als het dagelijks langs de
waterkant fietst of speelt. Want zou uw kind onverhoopt in het water vallen, dan kan het zwemmend
weer aan de kant komen. Mocht u om financiële redenen geen geld hebben voor zwemles voor uw kind,
dan biedt Stichting Leergeld Groningen financiële ondersteuning. Kom gerust langs bij de
brugfunctionaris op school voor meer informatie. Zij helpt u graag bij het aanvragen van een vergoeding
bij Stichting Leergeld Groningen.

Geschiedenismuur
We zijn blij te kunnen melden dat het buitendoek over de Nederlandse geschiedenis weer helemaal upto-date is. Zelfs de in juni herijkte geschiedeniscanon is erin verwerkt. Dat kunt u zien aan de
genummerde items.
Binnenkort zal ook de verdieping op deze thema’s zichtbaar gemaakt worden.

Natuurwand
Op het plein hebben we een nieuwe aanwinst. Kinderen en leerkrachten hebben in de loop van het
vorige schooljaar de omgeving van de school en het park geïnventariseerd op planten, struiken en
bomen, vogels, insecten en andere dieren. Op ons nieuwe wanddoek kunt u zien wat er allemaal in de
wijk te zien valt. Het doek is uiteraard niet compleet, heeft u leuke aanvullingen, laat het ons dan weten.

Bommen Berend 28 augustus
In de groepen hebben we het natuurlijk over het Groningens Ontzet (1672) gehad. Voor de ramen in alle
vaste gebouwen hangt het complete verhaal voor iedereen die erin geïnteresseerd is.

Leerlingenraad en dynamo’s
Al in de eerste schoolweek zijn zowel de leerlingenraad als de dynamo’s geïnstalleerd. Helaas kan de
winkelraad nog even geen doorgang vinden omdat het winkeltje nog niet open mag. De leerlingen zijn
officieel gekozen na een presentatie waarin zij hebben uitgelegd waarom zij de klas graag willen
vertegenwoordigen in een van deze raden. We zijn meteen gestart met een prachtig project waarover in
de volgende nieuwsbrief meer.

