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Welkom op de Broederschool
Sinds het begin van het schooljaar zijn deze nieuwe leerlingen gestart op onze school:

Meissa en Lidia

in groep 1-2A

Mohamed en Saartje in groep 3-4a
Shane

in groep 5

Anas en Sem

in groep 7

Welkomstfeest
Op vrijdag 30 augustus hebben we samen de opening van het schooljaar gevierd. Er was een enorme opkomst van ouders en leerlingen! Het was fijn om samen met iedereen in het heerlijke zonnetje te genieten
van een hapje en drankje, terwijl de kinderen zich hebben vermaakt op het springkussen en zich konden
laten schminken of vlechten.

Big Broeder
Op onze school worden de kinderen en hun leerkrachten inmiddels in de gaten gehouden door Big Broeder. Big Broeder
let op of iedereen zich aan de gedragsverwachtingen houdt en
welke klas er extra complimenten verdient.
Zo heeft groep 5 al extra gescoord door als eerste de gedragsverwachtingen te hebben besproken, had groep 3-4 de gedragsverwachtingen helemaal in orde met plaatje en al en
stond de rij van groep 6 perfect klaar om naar binnen te gaan.
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Open monumentendag
Zondag 15 september 2019 was het Open Monumenten dag. Onze school was die
dag te bezoeken voor rondleidingen, als onderdeel van de BMV. Ook het Broederhuis was open.
Vergezeld door de zon zijn er geïnteresseerden op af gekomen die onder meer door
onze Meester Herman informatie hebben gekregen over de historie van de school.

Naschools muziekaanbod
Ook dit jaar gebruiken wij als school de mogelijkheid om naschoolse muzieklessen aan te beiden aan de
leerlingen. Meester Carlo, van de muziekschool in Schunck* glaspaleis, zal de inhoud gaan verzorgen.
Hij coacht ook de leerkrachten op onze school om de muziekmethode goed in te zetten en op de juiste manier muziekles te geven aan de kinderen.
Het naschools aanbod start na de herfstvakantie. Inmiddels is er een brief meegegeven aan de kinderen,
zodat ze zich kunnen opgeven voor de lessen.

Naschools sportaanbod
Dit jaar hebben we de kans gekregen om een vakleerkracht gym in te huren. Meester Robert heeft het CIOS
gestudeerd en is specifiek gymmeester en weet alles van bewegen.
Meester Robert geeft op vrijdag de gymles in alle groepen en verzorgt
op vrijdagmiddag ook het naschools aanbod. Dat is dit jaar extra naast
de naschoolse lessen die verenigingen geven. Want ook dat gaat weer
starten binnenkort.
Meester Robert geeft de middenbouw en bovenbouw groepen om de
week les. Hij doet dit in thema’s van zo’n 6 tot 8 weken. Elk thema
staat een andere sport of ander spel centraal.
De eerste lessen zijn al geweest rondom het thema voetbal.
Binnenkort kunnen de kinderen zich opnieuw inschrijven, maar dan
dus voor een nieuw thema.
De lessen zijn altijd op vrijdag en beginnen 15 minuten na het einde van de schooldag in de gymzaal.
Dus ook op studiemiddagen als de kinderen om 12.15 vrij zijn, dan gaan de lessen gewoon door.

Toezicht aanvang schooltijd
Onze school start ’s ochtends om 8.30 uur. De bel gaat om 8.25 uur omdat inspectie erop toeziet dat de lessen starten om 8.30 uur. Hierbij hanteren we het motto: “binnen is beginnen”.
Op het moment dat de bel gaat (8.25 uur) start de verantwoordelijkheid van de school voor de leerlingen.
De leerlingen kunnen vanaf 8.15 uur op het plein komen en bij de poort zal een directielid aanwezig zijn.
Alle ouders blijven tot 8.25 uur verantwoordelijk voor hun kinderen. Indien er een incident is tussen leerlingen, kan dit gemeld worden bij de aanwezige toezichthouder.
We vragen aan ouders om de tijd van 8.15 uur tot 8.25 uur zinvol in te vullen door mee te spelen met de
leerlingen

Communielessen
Dit jaar heeft groep 3-4 de kans zich op te geven voor de Eerste Heilige Communie. Juf Anita zal dan vanuit
de parochie de communielessen verzorgen, op donderdagmiddag vanaf januari.
De brieven zijn inmiddels als uitgedeeld.
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Oudervereniging
De OV bestaat dit schooljaar uit:











Nicole Arets (penningmeester & voorzitter)
Saskia Arends (penningmeester in opleiding)
Natasja Hameleers,
Dimone Krijnen,
Saskia Ploum,
Wendy Veltrop,
Jessica Wolters,
Azra Pekmez,
Dajana Visschers,
Amelia Cerga

Denkt u aan het betalen van de ouderbijdrage voor 31 oktober 2018 ? Hiervoor kan de OV veel leuke
activiteiten organiseren.

Leerlingenraad
Ook dit jaar worden we als school ondersteund door leerlingen die ons voorzien van advies en goede raad.
Dit jaar kunnen we rekenen op:

Groep

Leerling

Reserve
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Liam Frols

4

Fabienne van Os

Fallyn Virag

5

Altamash Qureshi

Dylan van der Spoel

6

Jenalysa Barrow

Tyron Wolters

7

Charlotte Schafer

Yossif Abu Chagra

8

Damien Dijk

Kenan Zelissen

Belangrijke data









Herfstvakantie van 14 tot en met 18 oktober.
Schoolfotograaf op 28 en 29 oktober.
Studiemiddag op 1 november, leerlingen korte dag.
Studiemiddag op 15 november, leerlingen korte dag.
Kienavond 29 november.
Sintviering 4 december.
Studiedag 5 december, leerlingen gehele dag vrij.
Kerstviering 20 december, leerlingen korte dag.

De inloopochtend van vrijdag 29 november verschuift naar donderdag 28 november.
Zo hebben ouders die op vrijdag werken de kans om op donderdag wellicht wel te kunnen komen kijken.
U bent dan welkom van 08.30 tot 08.45 in de klas van uw kind om mee te kijken in het onderwijs.
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Social media
De protocollen rondom internetgebruik en social media op school zijn weer uitgedeeld. Mocht uw zoon of
dochter deze nog niet hebben getekend, dan verzoeken we u dit alsnog te laten doen.
Het gaat erom dat de kinderen zich bewust zijn van de effecten van internetgebruik en de gevolgen als je
kiest om het niet juist te gebruiken. We zijn absoluut voor het gebruik van internet, als het maar veilig gebeurt.

Wist u dat…?

















We weer veel startgesprekken hebben mogen voeren dit jaar?
We hierdoor een beter beeld krijgen van de mening van kinderen en hun ouders over onze school?
We dit jaar meedoen met de Kinderpostzegelactie?
Groep 7-8 veel loten heeft verkocht?
De opbrengst deels ten goede komt aan IMC-Basis?
Dit het opvolgende programma is voor Next Level?
De kinderen door de opbrengst van de Kinderpostzegelactie nu op bezoek kunnen bij bedrijven en
instellingen?
Zij zo hun wereldkennis kunnen verbreden?
We de Kinderboekenweek hebben afgesloten?
Het thema reizen was?
De kinderen goed hebben meegedaan en veel over reizen en op reis gaan hebben geleerd?
De kinderen van de bovenbouw de rest van de school hebben voorgelezen?
Ouders, opa’s en oma’s ook zijn komen voorlezen?
De voorleeswedstrijd is afgerond?
Jenalysa Barrow uit groep 6 de winnaar is?
We iedereen een fijne herfstvakantie wensen?!
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