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Welkom op de Broederschool
Sinds oktober zijn deze nieuwe leerlingen gestart op onze school:

Eli, Nyara, Brennan, Genilla,
Stephanie en Leart in groep 1-2
Fabiënne, Levi en Alexis in groep 3-4

Kienavond
Op vrijdag 29 november is de eerste kienavond georganiseerd door de oudervereniging. Er volgen
er dit jaar nog meer (data worden altijd gecommuniceerd via Isy).
De avond verliep gezellig en druk, er was voldoende opkomst. Heel fijn om te zien dat zoveel kinderen, ouders en buurtbewoners zijn komen kienen. Graag tot een volgende keer!

Sinterklaasfeest
Op woensdag 4 december heeft Sinterklaas onze school bezocht. Hij kwam in een heuse cabrio
met 2 pieten om de kinderen van de Broederschool lekkers en een cadeautje te brengen.
In het Broederhuis hebben de kinderen met hem gevierd dat hij bijna jarig was en in de klassen is
de Sint nog even bij iedereen langsgegaan.
Het was een geslaagde ochtend.
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Lichtjestocht
Op vrijdag 13 december hebben we in de avonduren een kerstvossenjacht georganiseerd.
De leerkrachten zaten als verschillende kerstfiguren verspreid door de omgeving van de school.
Aansluitend was er een tombola.

Schaatsen
Op donderdagmiddag 19 december zijn de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan schaatsen en
glijden bij Wintertijd in Heerlen. Zoals u kunt zien is dat een gezellige traditie aan het worden voor
de Broederschool op de donderdagmiddag voor de kerstvakantie.
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Vuurkorftafereel

Op vrijdagmorgen 20 december was het weer heel gezellig rondom de vuurkorf op de speelplaats
van de Broederschool. Op dit moment vieren we dat het ons allen zo goed lukt om het Kernwaardengericht onderwijs te blijven uitvoeren op onze school. Dit jaar werden we verrast met een optreden vanuit Unit 3 die een muzikale Kerst Flashmob hebben uitgevoerd.
De communicanten zijn hierna naar de parochiekerk gelopen om samen
met Anita van de Berg, het vredeslicht op te halen. Dit vredeslicht stond
centraal bij de vieringen in het Broederhuis, die heel sfeervol waren. De kinderen hebben in de groepen genoten van een heerlijk Kerstbuffet.

Dank aan alle ouders die hieraan een bijdrage hebben geleverd!
Ook een dank je wel aan de werkgroep Kerst, die dit alles samen met Anita
van de Berg, vanuit de parochie heeft georganiseerd.

Waterbeleid
Vanaf januari gaan we als Broederschool volledig over op water. De kinderen krijgen van de school
een eigen, persoonlijke bidon, welke ze dagelijks vullen met water op school. Ook is er een speciaal tappunt geplaatst in school, waar dagelijks aan getapt kan worden.
Als school willen we de suikerhoudende dranken terugdringen, zorgen voor fitte kinderen en een
goede gezondheid om in op te groeien. Water draagt hieraan bij. Meer informatie hierover is te
vinden op ISY.

Eindgesprek
Vanaf dit schooljaar, met ingang van december, zullen we met alle ouders van vertrekkende leerlingen een eindgesprek plannen. In dit eindgesprek willen we terugkijken op de schooltijd van de
leerling op de Broederschool en hopen we tips te krijgen om ons onderwijs nog verder te verbeteren.
De eindgesprekken worden gevoerd met ouders van leerlingen die tussentijds, dus voor het einde
van groep 8, vertrekken naar een andere school (om welke reden dan ook).
Reflectie vinden wij belangrijk, dus kijken we samen graag terug op de tijd bij ons op de Broederschool.
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Door lezen de wereld ontmoeten
De medewerkers van onze school volgen dit schooljaar de nascholing: “door lezen de wereld
ontmoeten”. Tijdens deze nascholing worden we aan het denken gezet hoe we kinderen op een
betekenisvolle manier bezig kunnen laten zijn met begrijpend lees-of luisteractiviteiten. We leren
de kinderen moeilijkere vragen te stellen bij de teksten waardoor we ze meer kunnen uitdagen.
Dit is erg leuk voor de kinderen en het zorgt er tevens voor dat ze op een hoger niveau komen.
Zoals u hieronder kunt zien zijn de leerkrachten van de groepen 1-2 al enthousiast aan de slag gegaan:

Weetjesmuur in de groepen 1-2

Grej of the day
Momenteel wordt the Grej of the dag ingezet in de groepen 3-4 en in groep 7-8.
De leerlingen ontvangen een tip over “een ding van de dag”.

Grej of the day muur in de groep 7-8.

Hoe werkt de grej of the day?
 De leerkracht geeft de kinderen de ene dag een raadsel mee naar huis. Hier mogen ze zelf
over nadenken maar ze kunnen ook de hulp van familie en bekenden inschakelen.
Er wordt ook een bericht op ISY geplaatst.
 De volgende dag komen de kinderen met de door hen bedachte oplossing.
 De leerkracht geeft een korte microles (presentatie over het onderwerp) van maximaal 10 minuten en daar worden een heleboel weetjes over het onderwerp aan de orde gesteld.
 Het mooiste is dat je eindigt met een weetje dat echt bijzonder is en wat blijft hangen bij de
kinderen
 Daarna mogen de kinderen vragen stellen
 Tot slot vertellen de kinderen aan elkaar wat ze hebben gehoord, tekenen ze over het onderwerp of schrijven op wat ze geleerd hebben en ze kunnen er ook thuis over vertellen.
 Een afbeelding van het onderwerp komt op een kaart te hangen. Ik heb gekozen voor een wereldkaart waar alles een plekje krijgt.
Als u vragen wilt stellen over de Grej of the day kunt u dit doen bij de leerkrachten van deze
groepen.
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Nieuwe Jeugdconsulente
Hallo allemaal,
Ik ben Manon De Bie de nieuwe jeugdconsulente in de wijk Molenberg (de opvolgster van Nicole Logister. Ik ben in 2014 afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek. Na mijn opleiding heb ik een aantal jaren gewerkt als ambulant begeleidster en de afgelopen 2 jaar in de vroegrevalidatie. Nu ben ik als
jeugdconsulente te vinden in het sociaal buurtteam Molenberg.
Heeft u zorgen rondom uw kind of heeft u opvoedingsvragen, dan kunt u bij
mij terecht. Kijken we samen naar een juist advies of de juiste hulp. Ik vind het
belangrijk dat ieder kind in de wijk de juiste zorg krijgt die hij of zijn nodig heeft, zodat een kind
zich blijft ontwikkelen.
Ik heb iedere maandagmiddag van 14.00-15.00 uur een inloopuurtje op de Broederschool.
Ouders en leerkrachten kunnen dan terecht voor advies of hulp.
Jullie kunnen me ook iedere maandag om 14.30 uur aan de schoolpoort vinden.
Alle vragen rondom uw kind zijn welkom, twijfel niet en kom vrijblijvend langs.
Met vriendelijke groet, Manon

Afscheid Juf Maril
Deze week hebben we afscheid genomen van juffrouw Maril Koene. Maril zal niet langer verbonden zijn als medewerker aan onze school. Vele jaren was Maril het gezicht van de Broederschool
en zij heeft menige gast vriendelijk ontvangen en voorzien van koffie/ thee. We danken Maril voor
haar jarenlange inzet en betrokkenheid bij onze school.

Meester Herman Souren is 90 jaar geworden.
Op 8 december jl. is meester Herman Souren 90 jaar geworden. Hij is feestelijk
in het zonnetje gezet en heeft met de kinderen samen gezongen op het leven.
Het artikel in de krant, op zaterdag 7 december jl., geeft een mooi beeld van
meester Herman op onze school. Het artikel is te lezen via onze website.
Wij wensen meester Herman nog vele mooie en gezonde jaren toe!

Wist u dat…?











We veel nieuwe stagiaires hebben mogen verwelkomen dit jaar?
Deze juffen en meesters van allerlei verschillende opleidingen op onze school opdrachten
uitvoeren?
Zij hierdoor helpen om de werkdruk bij onze meesters en juffen te verlagen?
We door samen te werken hopen dat alle kinderen goed en passend onderwijs ontvangen?
We aan de slag gaan met de executieve functies?
Dit gaat over alles dat je nodig hebt om opdrachten te kunnen uitvoeren?
De onderwijsondersteuners dit gaan begeleiden en kinderen gaan leren leren en werken?
Binnenkort weer een nieuwe ronde van de naschoolse sport start?
Dit inmiddels alweer de derde ronde is?
Er veel gebruik van wordt gemaakt door de kinderen?
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Belangrijke data








Kerstvakantie van zaterdag 21 december tot en met zondag 5 januari;
Mini-college vanaf 14 januari voor peuters en kleuters (informatie volgt);
Inloopochtend op 29 januari (i.p.v. 24 januari);
Studiemiddag 31 januari (vanaf 12.15u de kinderen vrij);
Prinsenproclamatie Carnaval 7 februari;
Studiedag 18 februari (alle leerlingen hele dag vrij);
Carnavalsviering 21 februari (kinderen om 12.15 school uit);

We wensen u fijne feestdagen
en veel geluk en een goede gezondheid in 2020!

Fijne vakantie voor iedereen!
Team Broederschool Heerlen
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