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Proficiat communicantjes
Op zondag 5 juli hebben 8 leerlingen van onze school de Eerste Heilige Communie gedaan. De
leerlingen zijn vanaf school in een stoet naar de kerk gelopen en werden hierbij begeleid door de
Coriovallum Pipe Band, uit Heerlen. We feliciteren de communicantjes en hun ouders en bedanken
alle ouders, juf Anita en deken Hans Bouman vanuit de parochie, en de muzikale ondersteuning
voor alle hulp. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest

Proficiat Yazzmine, Dyjano, Danicia, Divano, Fender,
Dilano, Fabiënne en Levi
Op de foto ook: deken Bouman en juf Anita (parochie Molenberg)
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Koninklijke onderscheiding meester Herman
Vanmiddag (maandag 6 juli) heeft meester Herman Souren een Koninklijke Onderscheiding
ontvangen van loco-burgemeester Peter van Zutphen. Dit gebeurde tijdens een klein feestje op de
Broederschool, ter ere van zijn 70-jarig jubileum (als leerkracht, directeur en vrijwilliger). Hij is
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
In eerste instantie zou de heer Souren gedecoreerd worden tijdens de viering op 16 maart 2020,
van zijn 70 jaar jubileum. Helaas kon het feestje toen niet doorgaan vanwege Corona en
vanmiddag is het “Corona-proof” gevierd met het team. De heer Souren is sinds 1950 tot zijn
pensionering in 1990 werkzaam geweest als docent en directeur bij de Broederschool te Heerlen.
Na zijn pensionering is de heer Souren actief gebleven als vrijwillig administratief medewerker. Hij
heeft de teamleden ondersteund in hun werk, door er alles aan te doen om de administratieve last
voor het team te verminderen. Door taken uit hun handen te nemen bleef er tijd over die
geïnvesteerd kon worden in de kinderen en het onderwijsaanbod. Daarnaast draagt hij nog steeds
bij aan de goede sfeer.
Hij verzorgt o.a. de productie van de mededelingenbladen, informatieboekjes, schoolgidsen,
rapporten, verslagen en lesmethoden. Daarnaast geeft hij bijles en organiseert hij mede de
evenementen en activiteiten, zoals de open monumentendag en de kerstviering.
De heer Souren is zo wat zijn hele leven betrokken bij de Broederschool. Hij wordt ervaren als een
levend monument bij de Broederschool.
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Afscheid groep 8
Dit jaar nemen 11 kinderen afscheid van de Broederschool en gaan ze naar een VO-school om
hun schoolloopbaan voort te zetten. Dit jaar is natuurlijk wel erg bijzonder. Door de Corona-crisis
kunnen we niet alle gebruikelijke festiviteiten laten doorgaan zoals we gewend zijn en zijn er zaken
aangepast om toch tot een volwaardig afscheid te komen. Afgelopen week hebben er
schoolverlatersactiviteiten plaatsgevonden en deze week is er nog een afscheidsavond voor de
leerlingen van groep 8 en hun ouders. We zijn blij dat de leerlingen van groep 8 toch nog op een
leuke manier afscheid hebben genomen van onze school! We hopen dat alle kinderen een fijne
schooltijd hebben gehad bij ons en goed terechtkomen in het voortgezet onderwijs. Laat vooral
nog iets van je horen!
We bedanken alle ouders voor het vertrouwen dat we hebben gekregen de afgelopen jaren
en wensen alle leerlingen veel succes toe op hun nieuwe school.

Afscheid juf Anne
Juf Anne gaat na meer dan 40 jaar onderwijs genieten van een welverdiend pensioen.

Wij nemen op 28 augustus afscheid van juf Anne. Juf Anne is sinds augustus 2016 werkzaam op
de Broederschool. Ze heeft in deze vier jaren veel positieve onderwijskundige veranderingen
gerealiseerd en mede daardoor gaat het nu zo goed op de Broederschool. Het lijkt alsof juf Anne
veel langer op onze school is geweest, maar dat komt doordat ze de afgelopen jaren het dubbele
aantal werkuren heeft gemaakt.
We zijn juf Anne heel dankbaar voor het feit dat het haar is gelukt om het goede onderwijs weer
terug te brengen op de Broederschool. Wij zullen haar deskundigheid, betrouwbaarheid en
vrolijkheid zeker missen.

Juf Anne: dank je wel voor het harde
werken en voor alles wat je voor de
Broederschool hebt gedaan.
We gaan je missen.
Geniet van je welverdiende pensioen!
Nieuwe verkeersouder
We zoeken voor het schooljaar 2020-2021 één of meerdere verkeersouders. Zij zullen de school
helpen in het organiseren van verkeersactiviteiten, meedenken over de verkeersveiligheid rondom
de school en 3x per jaar een vergadering bijwonen met het samenwerkingsverband verkeer in de
regio.
Wilt u zich opgeven? Meldt u zich dan bij juf Gillian: gillian.garritzen@innovo.nl
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Terugblik op schooljaar 2020-2021
Het schooljaar loopt ten einde, dus het is tijd om terug te blikken op een bijzonder schooljaar:

We zijn zeer trots op:
De weektaken die nu
schoolbreed zijn afgestemd.

Onze kinderen die zelf kunnen
beslissen of ze extra uitleg
nodig hebben. De leerkracht
controleert de uitkomst op het
wisbordje.

De stappen die we hebben
gezet met het ICT-onderwijs
tijdens het Onderwijs op
afstand.

Onze goede resultaten!
Alle ouders die goed thuis-onderwijs
hebben gegeven!!
Goed gedaan: mama’s, papa’s, oma’s en opa’s!!

Ons team!!!
Welkom nieuwe leerlingen
Welkom aan de volgende kinderen op onze school
Groep 1-2: Levi, Seth, Jamal, Litiano, Adam
Groep 3-4: Nalani, Daan, Romy
Groep 5: Liza
Groep 6: Jaimy, Wesley
Groep 7-8: Sem
Op 24 augustus starten ook een aantal nieuwe leerlingen op onze school. Wij zullen hen
persoonlijk begroeten op deze dag en vermelden in het eerste Broedertje van schooljaar 20202021. Inmiddels zitten er zo’n 176 kinderen op onze school! Ontzettend fijn dat kinderen het hier zo
prettig vinden en de positieve mond-tot-mondreclame leidt tot dit mooie aantal.
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Welkom juf Jill
Lieve kinderen en ouders van de Broederschool,
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Mijn naam is Jill America, ik ben 41 jaar, woon samen met
Roy en onze 2 dochters Zoë en Noëmi. In mijn vrije tijd ga ik graag leuke dingen doen met mijn
gezin of met vriendinnen; wandelen, een creatieve workshop volgen, lezen, winkelen, genieten van
lekker eten of een naar hockeywedstrijd van mijn kinderen kijken.
De laatste 18 jaar ben ik werkzaam geweest op SBO Bernardus in Gulpen. Eerst als leerkracht in
verschillende groepen, later kreeg ik hiernaast ook IB-taken. Na 18 jaar werd het voor mij tijd voor
een nieuwe uitdaging. Naast mijn werkzaamheden op SBO Bernardus ben
ik de afgelopen 2 jaar ook werkzaam als CPO-er (clusterverbinder passend
onderwijs) voor Innovo. Dit laatste ga ik komend schooljaar nog een dag in
de week doen. Komend schooljaar ga ik als IB-er op de Broederschool aan
de slag. Ik verheug me om jullie te leren kennen en om met jullie te gaan
samenwerken. Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen in mij. Ik heb
ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging. Groetjes, juf Jill

Welkom juf Noortje
Hallo allemaal,
Mijn naam is Noortje Janssens en ik ben twintig jaar oud. Momenteel
studeer ik aan de Nieuwste Pabo te Sittard. Volgend schooljaar loop ik
mijn afstudeerstage in groep 1/2 bij juf Vivian. Het eerste halfjaar zal ik
vooral op de donderdag aanwezig zijn (soms een hele week). De tweede
helft van het schooljaar loop ik mijn LIO en dan ben ik van maandag tot
en met donderdag in de groep.
In mijn vrije tijd wandel ik veel met mijn twee honden, sport ik graag en
vind ik het gezellig om samen met familie en vrienden te zijn. Ik kijk
ontzettend uit naar komend schooljaar en heb er veel zin in om samen
met u en de leerlingen er een leuk en leerzaam jaar van te maken!

Opening schooljaar 2020-2021
Op maandag 24 augustus 2020 klinkt de bel en kunnen alle leerlingen naar binnen komen via het
plein aan de voorzijde. De ouders van de groepen 1-2-3 mogen meelopen tot aan de trap en nemen
hier afscheid nemen van hun kind. De leerkrachten staan bij de deur en zullen de kinderen
opwachten. De leerlingen van groep 3 krijgen dit schooljaar ook les in unit 1 en gebruiken de ingang
onder het afdak bij de kleuters.
Later op de ochtend zullen wij het schooljaar feestelijk starten op het schoolplein met alle kinderen
en medewerkers. Helaas kunnen we dit niet doen met de ouders erbij omdat het dan te druk is op
het plein en we de 1,5 m voor de ouders niet kunnen garanderen.
We zullen op het einde van de dag foto’s plaatsen op ISY zodat de ouders toch kunnen genieten
van de feestelijke opening van het schooljaar.

Maatregelen Covid-19
Helaas zijn we voorlopig genoodzaakt om geen ouders toe te laten in de school, omdat we de 1,5 m
anders niet kunnen waarborgen. De spelinloop bij de kleuters zal daarom voorlopig nog niet
plaatsvinden. Ouders zijn alleen welkom op school, als ze hiertoe een expliciete uitnodiging
ontvangen. U ontvangt later nog bericht m.b.t. de wijze waarop we de startgesprekken gaan
vormgeven.
De overige hygiëne-maatregelen m.b.t. het wassen van de handen en het schoonmaken van ons
gebouw/ meubilair, handhaven we.
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Geen welkomstfeest maar wel kennismaken
Doordat het kennismaken met de nieuwe juffen en meester nu niet door kan gaan in verband met
de veiligheid rondom Corona, hebben we deze alternatieven bedacht om te zorgen dat alle
kinderen wel kunnen kennismaken:
1. De leerkrachten en onderwijsondersteuners zullen voor de kinderen een filmpje opnemen om
zichzelf voor te stellen aan de nieuwe groep. Ze laten tevens het nieuwe lokaal en leerplein zien.
Dit filmpje zullen we voor de start van het schooljaar plaatsen op Isy.
2. Doordat er nu geen ouders meer in de school mogen en wij ons kunnen voorstellen dat u allen
graag wilt zien hoe het nieuwe lokaal er uitziet en wie de klasgenootjes van uw kind zijn, gaan we
het volgende doen: in de eerste week van het nieuwe schooljaar wordt er een filmpje opgenomen
van de klas met kinderen die in beeld mogen. Zo kunnen de kinderen hun nieuwe klas met
klasgenootjes en het lokaal tonen aan u als ouders/verzorgers. Alleen de ouders van de kinderen
die nieuw starten op 24 augustus mogen de eerste dag mee het lokaal in. De kinderen die nu al op
school zijn, worden net zoals nu onderaan de trappen afgezet en worden opgevangen door de
leerkrachten van Unit 1.
3. Door het jaar heen zullen we op gepaste afstand in kleine groepjes ouders uitnodigen om een
kijkje te nemen in het lokaal van uw kind. We zorgen ervoor dat alle ouders deze kans krijgen.
Meer informatie volgt hierover gedurende het komende schooljaar 2020-2021.
4. Voor Unit 1 (dit zijn de groepen 1, 2 en 3) zullen vanaf de start van het schooljaar samen met de
ouders bij de inloop tussen 8.15 en 8.30 uur op het benedenplein bij de onderbouw energizers
worden gedaan. Dit zijn korte spelletjes, opwarmingsdansjes of oefeningen die ouders mogen
meedoen. We zullen dit gespreid per groep doen, om de hoeveelheid mensen te beperken. In de
eerste week na de vakantie plaatsen wij een bericht op Isy zodat u weet wanneer de groep van uw
kind aan de beurt is.
5. Normaalgesproken bent u van ons gewend dat we het schooljaar feestelijk openen met het
Welkomstfeest. Dit kan helaas nu niet doorgaan, omdat we de anderhalve meter afstand niet
kunnen waarborgen met zoveel mensen. Als de Coronamaatregelen het toelaten, willen we
schooljaar 2020-2021 feestelijk afsluiten door het vieren van een Zomerfeest. Meer informatie volgt
hierover in het nieuwe schooljaar.

Aantal lesuren schooljaar 2020-2021
In Nederland is het wettelijk verplicht dat de leerlingen 940 uur onderwijs volgen. Op de
Broederschool worden dit schooljaar 950 uur aangeboden. Ondanks het feit dat er regelmatig
studiemiddagen of studiedagen zijn, bieden we dus meer lesuren aan dan wettelijke verplicht is.
Komend schooljaar is er op woensdagmiddag altijd een vrije middag en op vrijdagmiddag is er
bijna om de week een vrije middag voor de leerlingen. De school is op woensdag en op vrijdag (als
er een vrije middag is) uit om 12.30 uur. De leerkrachten gebruiken deze middagen om samen
lessen voor te bereiden of om de vorderingen van de leerlingen met elkaar te bespreken.

Kalender 2020-2021
Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangt u van ons een nieuwe kalender. Elke oudste
leerling van het gezin krijgt een exemplaar mee, met daarin de vakanties, feestdagen, studiedagen
en andere belangrijke momenten om te weten als ouder. We hebben rekening gehouden met de
wens van de ouders om de hokjes iets groter te maken en ander papier te gebruiken, zodat u ook
zelf kunt schrijven op de kalender.
Hierbij alvast belangrijke data van schooljaar 2020-2021:
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Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

19.10.2020 t/m 23.10.2020
21.12.2020 t/m 01.01.2021
15.02.2021 t/m 19.02.2021
03.05.2021 t/m 14.05.2021
26.07.2021 t/m 03.09.2021

Studiedagen
Vrije dagen
Woensdag 14.10.2020
Maandag 05.04.2021 (Paasmaandag)
Dinsdag 24.11.2020
Dinsdag 27.04.2021 (Koningsdag)
Donderdag 04.02.2021
Maandag 24.05.2021 (Pinksteren)
Maandag 26.04.2021
Vrijdag 23.07.2021 (start zomervakantie)
Dinsdag 25.05.2021
Maandag 28.06.2021
Vrije middagen leerlingen vanaf 12.30u. (studiemiddagen team)
Vrijdagmiddag 28.08.2020
Vrijdagmiddag 12.02.2021
Vrijdagmiddag 11.09.2020
Vrijdagmiddag 05.03.2021
Vrijdagmiddag 25.09.2020
Vrijdagmiddag 19.03.2021
Vrijdagmiddag 09.10.2020
Vrijdagmiddag 02.04.2021
Vrijdagmiddag 06.11.2020
Vrijdagmiddag 09.04.2021
Vrijdagmiddag 20.11.2020
Vrijdagmiddag 23.04.2021
Vrijdagmiddag 04.12.2020
Vrijdagmiddag 28.05.2021
Vrijdagmiddag 11.12.2020
Vrijdagmiddag 11.06.2021
Vrijdagmiddag 18.12.2020
Vrijdagmiddag 25.06.2021
Vrijdagmiddag 15.01.2021
Vrijdagmiddag 09.07.2021
Vrijdagmiddag 29.01.2021

Gebruik materialen
Ook gedurende schooljaar 2020-2021 nemen de leerlingen geen materialen/ speelgoed/
telefoon mee naar school. Als er bepaalde materialen nodig zijn tijdens de les zal de leerkracht
via ISY een verzoek doen om materialen mee te nemen. Bij de start van het schooljaar ontvangen
alle leerlingen de materialen die ze nodig hebben om de lessen goed te kunnen volgen. Zo krijgen
ze o.a. lesboeken, werkboekjes, schriften, potloden, kleurpotloden, stiften, etc. van school. Deze
materialen ontvangen de leerlingen gratis, wij vragen hiervoor geen bijdrage.
Als ouder/ verzorger hoeft u dus geen lesmaterialen of agenda te kopen want de leerlingen mogen
deze niet mee naar school nemen. Indien de leerlingen wel materialen/ speelgoed meenemen
worden deze bewaard in de tas en nemen ze deze na schooltijd mee naar huis.
Indien lesmaterialen, door een leerling, moedwillig kapot worden gemaakt, zullen deze materialen
opnieuw aangeschaft moeten worden. Hiervoor gelden de volgende prijzen.
Werkboekje taal/ rekenen
Kleurpotlodendoos
Zelfstandig werkblokje
Liniaal
Schriftje
Pen
Gum
Potlood
Bidon

€ 5,€ 3,€ 3,€ 1,€ 1,€ 1,€ 0,50
€ 0,50
€ 4,50

We hebben dit afgelopen schooljaar nauwelijks hoeven toe te passen dus we hopen dat de
leerlingen ook volgend schooljaar veel meesterschap laten zien en de schoolmaterialen op een
correcte manier blijven gebruiken.
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Tekort aan vervangers/ flexibele organisatie
Afgelopen schooljaar hebben we het regelmatig gehad dat er geen vervanger beschikbaar was op
het moment dat een leerkracht ziek was of niet aanwezig kon zijn. We verwachten dat dit komend
schooljaar ook weer zal gebeuren en hebben hier vooraf goed over nagedacht. We hebben de
groepen ingedeeld in drie units:
Unit 1: groepen 1-2-3
Unit 2: groepen 4-5
Unit 3: groepen 6-7-8
In elke unit is een onderwijsondersteuner werkzaam die de leerlingen en de leerkrachten
ondersteunt op het leerplein of in de klas. Als er volgend schooljaar medewerkers afwezig zijn
door ziekte of verlof zullen we in eerste instantie de groepen opvangen binnen de unit en kunnen
de lessen verzorgd worden door een onderwijsondersteuner. Mocht het verzuim langer duren dan
kan ervoor gekozen worden om groepen samen te voegen. De groepen zijn bij de start van het
schooljaar klein en de groepen zijn slim georganiseerd waardoor het eenvoudig is om alle
leerlingen op niveau te blijven instrueren, ook al moeten we groepen samenvoegen. We zullen u
tijdig informeren als aanpassingen, in groepsindeling nodig zijn maar vooralsnog hopen we
gewoon te kunnen starten.

Wij wensen u allemaal fijne vakantietijd toe.
Rust goed uit en tot ziens op 24 augustus 2020!
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