
  

Groningen, 8 oktober 2020       

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de Brederoschool,  

Nog een paar dagen en dan is het alweer herfstvakantie.  
Er zijn tussen de zomervakantie en herfstvakantie prachtige dingen gebeurd.  
Er is hard gewerkt aan alle vakken, de Kinderboekenweek is feestelijk geopend en er wordt veel gelezen 
en geschreven en er zijn weer boeken geruild. De leerlingenraad en de Dynamo’s hebben aan alle 
klassen een plan voor de vergroening van het schoolplein gepresenteerd. En zo zijn er tal van dingen op 
te noemen. Je zou bijna denken dat er geen Corona bestaat. 
Helaas is dat wel het geval en willen we iedereen weer bedanken voor het goed handhaven van de 
afspraken. Hieronder vindt u onder de kop Corona helaas nog een aantal verscherpte maatregelen n.a.v. 
de landelijke protocollen. 
 
We wensen iedereen hierbij alvast een fijne herfstvakantie. Mocht u in de buurt blijven dan vragen wij u, 
indien mogelijk, een oogje in het zeil te houden rondom de school.  
In de herfstvakantie worden de plannen rond de vergroening van het schoolplein verder uitgevoerd en 
we hopen daar natuurlijk nog heel lang van te kunnen genieten. 
 
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 
post@brederoschool.o2g2.nl 
0651308503 
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Vergroening schoolplein 
Zoals eerder al genoemd gaat het schoolplein aangepast worden. De aanpassingen zijn bedacht door de 
kinderen van de bovenbouw en gepresenteerd aan de kinderen van de hele school. Voor de ramen 
komen borders met palen en plantjes die het hele jaar door op verschillende momenten bloeien. Er 
komen twee bomen op het schoolplein om een beetje schaduw te creëren in onze warme zomers. Op 
enkele regenpijpen worden regentonnen aangesloten zodat met opgevangen regenwater de plantjes 
water kunnen krijgen.  
Ook het tuintje gaat helemaal op de schop. Het heeft met klimaatadaptie te maken. De wethouder gaat 
het plein openen en het wordt zelfs uitgezonden op de televisie op 13 december bij SBS6 in het 
programma Green Makeover. 
De kinderen maken van alle dingen foto’s en filmpjes en er komt een heuse cameraploeg. Uiteraard is 
alles AVG-proof en goed afgestemd met ouders.  
 
 
Fietsen stallen op het plein 
De kinderen die hun fiets neerzetten bij de ingang van het grote plein kunnen hun 
fietsen, in verband met de vergroening van het schoolplein, alleen nog op de 
aangegeven plekken neerzetten.  
Aan de beide kanten tegen het noodlokaal (naast het speeltoestel), achter dit 
noodlokaal aan de andere kant van de paaltjes in de fietsenrekken en aan de 
noodlokaalkant direct voor de palen aan de rand van het plein. Het wordt even 
behelpen, maar op termijn komen er alternatieve fietsplekken. 
We vragen om de fietsen, op stukken waar geen rekken staan, deze zo dicht mogelijk in 
een rij naast elkaar neer te zetten. Waar wel rekken staan, graag in de rekken. 
 
 
 
Stepjes 
Op dit moment zijn de stepjes weer helemaal in. Veel kinderen komen i.p.v. lopend en/of op fiets naar 
school op een stepje. Dat is natuurlijk prima, maar binnen is er helaas geen plek om de stepjes onder 
schooltijd neer te zetten. Daarom moeten de stepjes buiten bij de fietsen geparkeerd worden. Het is 
belangrijk om de stepjes op de een of andere manier op slot te zetten. De school kan niet 
verantwoordelijk zijn voor het eventueel verdwijnen van stepjes.  

 
 
 
Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek is in volle gang. Er wordt hard gewerkt aan de digitale presentaties. De 
boekenmarkt was als vanouds een groot succes. Helaas hebben we jullie als ouders moeten missen. 
Mocht u nog kinderboeken kopen bij de Bruna in de kinderboekenweekperiode, dan hopen wij de 
bonnetjes te mogen krijgen, want zoals u al eerder heeft kunnen lezen, kan de school met deze bonnen 
boeken voor de school aanschaffen. 
 



 
Kinderburgemeester 
In Groningen is er ook een kinderraad onder leiding van de kinderburgemeester. Deze raad onderzoekt 
wat leuke speelplekken zijn in de binnenstad van Groningen en welke speelplekken beter kunnen.  
Kinderen uit groep 5 t/m 8 worden uitgenodigd om mee te denken. Via onderstaande link en/of qr-code 
kan uw kind digitaal meedenken. 
https://app.maptionnaire.com/nl/9346/  

 
 
Herinrichting Vestdijklaan en bouw op Aldi-locatie 
Ergens dit schooljaar gaat begonnen worden met de herinrichting van de Vestdijklaan en het afbreken en 
daarna weer opbouwen op de huidige Aldi-locatie. 
De school heeft bij regelmaat aangegeven zorg te hebben over beide projecten. Aan deze zorgen is maar 
gedeeltelijk gehoor gegeven. Om die reden heeft de school bezwaar aangetekend op de punten 
verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeergelegenheid. Onlangs is er een hoorzitting geweest. N.a.v. 
de hoorzitting heeft de gemeente opdracht gegeven om een aantal onderzoeken opnieuw uit te voeren. 
Dat de bouw doorgaat is zeker, maar vooralsnog is het even uitgesteld i.v.m. de nieuwe onderzoeken. 
We doen er ons uiterste best voor om de thema’s veiligheid en bereikbaarheid onder de aandacht te 
blijven brengen bij de gemeente en de projectontwikkelaar. 
Zodra er meer nieuws is, laten we het weten.  
 
 
Telefoongebruik kinderen  
Op de Brederoschool wordt telefoonbeleid gevoerd. Dat betekent dat kinderen die 
een telefoon mee naar school nemen, deze meteen bij binnenkomst in een 
daarvoor bedoelde bak bij de leerkracht in moeten leveren. Op het eind van de dag, 
of als ze tussen de middag naar huis gaan, krijgen de kinderen de telefoon weer 
mee. Hierbij willen we vragen kinderen alleen een telefoon mee te geven als het 
echt nodig is. Mocht een kind zich niet aan de afspraak houden m.b.t. het inleveren 
van de telefoon, dan nemen we de telefoon in.  
 
 
Aangescherpte coronamaatregelen 
Nu de maatregelen weer aangetrokken worden i.v.m. de snelle verspreiding van het coronavirus, zetten 
we hieronder een aantal belangrijke afspraken op een rij: 

- Oudere kinderen gaan zoveel mogelijk alleen van en naar school. 
- 1 ouder per gezin op het plein bij het halen en brengen. 
- Ouders en kinderen blijven niet hangen op het plein, maar verlaten het plein zo snel mogelijk na 

het brengen en halen.   
- Houd voldoende afstand op het plein en bij de ingangen zodat iedereen veilig naar school kan.  
- Neem contact op met de leerkracht via MijnSchool indien u de leerkracht wilt spreken. We 

https://app.maptionnaire.com/nl/9346/


maken dan zo snel mogelijk een afspraak (fysiek of telefonisch). U kunt ons ook bereiken via ons 
telefoonnummer 050-3210420 en post@brederoschool.o2g2.nl. 

- Heeft u zelf, uw kind of een ander gezinslid corona, meld dit dan direct aan de 
directie/administratie van de Brederoschool. Wij hanteren dan de beslisboom van het RIVM/AJN 
Jeugdartsen Nederland en BOINK. We kunnen dan samen de stappen doornemen die genomen 
moeten worden.  

- Let op: Wordt u als ouder op Corona getest, dan is het absoluut noodzakelijk dat uw kind bij 
klachten, ook al zijn het lichte klachten, thuis blijft tot de uitslag negatief is. Bij koorts binnen het 
gezin blijven kinderen sowieso thuis. 

- Volgens protocol informeren we de ouders van de betreffende groep waanneer er sprake is van 
een kind met Corona. Eveneens volgens protocol, informeren we de ouders niet wanneer ouders 
van kinderen Corona hebben. Uiteraard volgen we hetzelfde protocol waarin staat welke 
maatregelen er genomen moeten worden in voorkomende gevallen. 

Als we ons aan de bovenstaande regels houden, dan hopen we corona zoveel 
mogelijk buiten de deur te houden en kunnen ouders toch hun kind op het 
schoolplein naar school blijven brengen en halen.  
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