Groningen, 17-09-2020
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de Brederoschool,
De eerste weken zitten er weer op. De kennismakingsgesprekken zijn in volle gang. We zijn blij dat het
weer mogelijk is om in de school, na schooltijd, ouders te mogen ontvangen zodat we gelukkig weer
normale gesprekken kunnen voeren zonder gebruik te hoeven maken van digitale middelen. Dank ook
voor het nakomen van afspraken m.b.t. corona. Daardoor is het mogelijk om de kinderen weer tot op het
schoolplein naar school te kunnen brengen.
Vandaag hebben we de kinderboekenweek, zoals gebruikelijk, groots geopend. Helaas zonder dat u erbij
kon zijn, maar met de kinderen als vanouds. Op MijnSchool, onze beschermde digitale omgeving om
zaken te kunnen delen, vindt u binnenkort een filmpje en enkele foto’s om toch een beetje sfeer te
kunnen proeven.
Heb blijft iets ingewikkelder om elkaar makkelijk aan te spreken. Daarom blijven we benadrukken dat,
wilt u iets vragen, delen en/of opmerken mail of bel dan, dan reageren we snel of maken we zo snel
mogelijk een afspraak.
We wensen u, net als de kinderen, de komende weken veel leesplezier. Mocht u i.v.m. de
Kinderboekenweek een boek bij Bruna kopen, dan vragen we u de bon te bewaren en aan school te
geven. Wij kunnen met de bonnen een aantal boeken voor de schoolbibliotheek aanschaffen. Zoals u
begrijpt, kunnen we altijd mooie boeken gebruiken en maken we daar graag gebruik van.
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

Kinderboekenweek 2020
Op de Brederoschool is de Kinderboekenweek weer begonnen. Het thema is “En Toen” en staat in het
teken van alles wat geweest is, we nemen een duik in de rijke geschiedenis van prehistorie tot de
geschiedenis van ons eigen leven. Op donderdag 17 september zijn we gestart.

De opening
Op donderdag 17 september is de kinderboekenweek feestelijk geopend, zoals gebruikelijk met z’n allen
op het plein. Helaas is het door corona nog niet mogelijk dat ouders bij dit soort activiteiten aanwezig
zijn, maar we hebben de opening gefilmd, zodat u er later toch van kunt meegenieten.

Boekenmarkt
Op woensdag 30 september houden we weer een kinderboekenruilmarkt. Dit jaar gaat
het een beetje anders dan de voorgaande jaren. De kinderen van groep 4 t/m 8 zullen hun
boekenmarkt op het plein houden, de leerkrachten van groep 1 t/m 3 regelen onderling in
klein verband (enkele groepen) een ruilmarkt. Alle kinderen kunnen dus een aantal
boeken mee naar school nemen die ze of willen ruilen, of voor € 0,50 willen verkopen.
Helaas kunnen er dit jaar geen ouders bij het ruilen/verkopen aanwezig zijn.

Presentaties
Jammer genoeg kunnen we u, i.v.m. corona, niet uitnodigen op school om naar de presentaties te komen
kijken. Uiteraard zorgen wij ervoor dat u op een alternatieve wijze kunt meegenieten van onze
presentaties. Van de leerkrachten krijgt u daarover bericht.

Enquête
Eerder deze week heeft u, via MijnSchool, een brief gekregen waarin ons bestuur u vraagt een enquête
in te vullen m.b.t. het verloop van het onderwijs tijdens de lockdown, de periode maart t/m mei 2020.
De enquête kan tot het eind van de week worden ingevuld. Graag brengen we dit nog even onder uw
aandacht.

Groepsavonden
In plaats van informatieverstrekking over het reilen en zeilen in de groep op de groepsavonden krijgen
ouders dit jaar een digitale presentatie. Dank voor de vele positieve reacties op de verschillende
presentaties. Heeft u nog vragen, neem dan vooral contact op met de groepsleerkracht(en).

Corona
Zoals u wellicht uit de pers begrepen heeft, neemt het aantal coronagevallen helaas weer toe.
Gelukkig is de Brederoschool tot op heden coronavrij en dat willen we natuurlijk graag zo houden.
Daarom vragen wij u om de coronamaatregelen goed na te blijven leven:
- Kinderen tot groep drie mogen met (neus)verkoudheid op school komen. Bij keelpijn en/of
koorts/benauwdheid thuisblijven.
- Kinderen vanaf groep 3 blijven thuis bij verkoudheid en/of benauwdheid.
- Bij chronische klachten als astma en hooikoorts kunnen kinderen gewoon naar school (let wel
goed op of er veranderde klachten zijn, dan gelden natuurlijk bovenstaande afspraken).
- Bij koorts in het gezin blijven alle kinderen thuis.
- Mocht er corona zijn in het gezin, dan blijft het hele gezin in quarantaine. Er treedt dan een
protocol in werking (in samenspraak met GGD en het kernteam corona van het schoolbestuur).
We vragen ouders de school op de hoogte te stellen wanneer hier sprake van is. Alleen wanneer
de GGD en het kernteam dit aangeven, wordt hierover met andere ouders van de klas
gecommuniceerd. Wanneer er geen gevaar voor de gezondheid van de andere
kinderen/leerkracht wordt vastgesteld door beide commissies wordt/mag er niet inhoudelijk
gecommuniceerd worden.
- Wanneer kinderen zich laten testen en de uitslag is negatief, dan mogen zij naar school (bij
koorts uiteraard niet).
- Kinderen mogen weer naar school als ze minimaal 24 uur klachtenvrij zijn.
- Op school wassen de kinderen hun handen bij binnenkomst(en) en na toiletgebruik.
- Maximaal eén ouder/verzorger per gezin komt de kinderen brengen.
- Ouders verlaten het plein zo snel mogelijk, kinderen gaan meteen naar binnen.
- Ouders houden op het plein tenminste 1,5 meter afstand.
- Ouders/leerkrachten maken, indien nodig, na schooltijd een afspraak voor een gesprek.
Als leerkrachten verkouden zijn, anders dan bijvoorbeeld astma of hooikoorts, dan moeten zij zich laten
testen. Tot de testuitslag mogen zij niet werken. Als het goed is, wordt de testtijd + testuitslag
binnenkort verkort voor leerkrachten. Vooralsnog moeten leerkrachten, net als iedereen, lang wachten
voordat ze überhaupt getest kunnen worden en ook de uitslag laat lang op zich wachten. Gelukkig
hebben we tot nu toe de uitval door coronatesten kunnen opvangen. Net als alle scholen hebben we
zorg over de toekomst. Bestuurlijk is afgesproken dat de scholen u daarom ook op de hoogte moeten
stellen dat er een moment kan komen dat, in ons geval, ook de Brederoschool klassen naar huis moet
sturen.

TMO
Indien u wijzigingen heeft m.b.t. het overblijven, zoals vaste dagen, stopzetten of juist
uitbreiding van dagen, wilt u deze dan z.s.m. doorgeven via het volgende mailadres:
tmo@brederoschool.o2g2.nl

Schooltuinen
De bezoeken aan de schooltuinen gaan gewoon door. Vanuit de schooltuinen worden er ook lessen op
school gegeven.

Leerlingenraad en dynamo’s
Graag presenteren we u de democratisch gekozen leerlingenraad en de Dynamo’s.
Beide raden vertegenwoordigen hun eigen klas en alle kinderen van de school door regelmatig ideeën uit
de ideeënbussen die in alle groepen staan op te halen.
Mocht u vragen en/of ideeën hebben voor een van beide raden, mail ze dan naar
post@brederoschool.o2g2.nl en dan zorgen wij ervoor dat de berichten bij hen terechtkomen.
Beide raden werken op dit moment hard aan een vraag vanuit diverse organisaties om het schoolplein te
kunnen vergroenen.
Leerlingenraad:
7a: Jesper en Sarah
7b: Bing en Mae
8a: Elias en Elisa
8b: Sara en Tom
Dynamo’s:
7a: Daan en Jikke
7b: Tigo en Rixt
8a: Aniek en Luka
8b: Youssri en Arend

Buitenlessen
De buitenlessen zijn inmiddels weer van start gegaan. Chris, onze nieuwe buitenmedewerker, is
enthousiast begonnen met de kinderen.
Onze leus blijft natuurlijk: ‘Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel’.
Tot nu toe mogen we niet klagen over het weer, er zijn alweer prachtige onderzoeken uitgevoerd.
Daarnaast zijn we bezig met vergroening van het schoolplein. Ook daar hebben kinderen onderzoek naar
gedaan en al prachtige ideeën bedacht.

