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

 
Keano en Gioia in groep 1-2A 

Kiyana  in groep 3-4 

Richana  in groep 4-5 

Salma   in groep 7-8 

 

Welkomstfeest 
 

Op vrijdag 7 september hebben we veel ouders, leerlingen en 
buurtbewoners mogen begroeten tijdens ons welkomstfeest.  
De sfeer was opperbest en heft feest heeft ons allen veel Blijdschap 
bezorgd. Heel veel ouders hebben lekkere hapjes gemaakt en hiervoor 
willen we hen hartelijk danken. We horen graag uw mening over de 
start van het schooljaar en zullen u vragen om een OK-thermometer in 
te vullen hierover. Deze zult u via uw zoon/ dochter ontvangen. Wij 
danken de werkgroep (juf Anne, Juf Chantal en Juf Vivian) en alle 
ouders die hebben geholpen voor de organisatie. 
 

 
 

Oudervereniging 
 

De oudervereniging heeft afscheid genomen van Cindy Habets en Carola Huntjes. We zijn blij dat we 
6 nieuwe deelnemers mogen ontvangen die er samen met de leerkrachten het beste van willen 
maken, voor al onze leerlingen. De OV bestaat dit schooljaar uit: 

 

✓ Nicole Aretz (penningmeester) 
✓ Saskia Arends (ontbreekt op de foto), 
✓ Natasja Hameleers, 
✓ Dimone Krijnen,  
✓ Saskia Ploum, 
✓ Dominique Trijnes 
✓ Wendy Veltrop 
✓ Andries Vluggen (voorzitter) 
✓ Jessica Wolters (ontbreekt op de foto) 
 

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

 
Stichting Leergeld 
 

Als u hiervan gebruik wilt maken moet u voor 01 oktober 2018 uw aanvraag 

indienen. Vragen… stel ze via: info@leergeldparkstad.nl of 045-5743636. 
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Deelname Meer Muziek in de Klas 
 

Op woensdag 3 oktober zullen 65 kinderen en 15 begeleiders van onze school 
naar Hilversum gaan voor een televisie opname van het Televisieprogramma: 
Meer Muziek in de klas. De leerlingen van de huidige groep 7/8 en de school-
verlaters van vorig schooljaar zullen strijden tegen een school uit Weert. Meester 
Remco zal de leerkrachten vertegenwoordigen tijdens het spel: ”zingen onder de 
douche”. Momenteel bereiden de leerlingen van groep 8 een generale repetitie voor die op vrijdag 28 
september zal plaatsvinden. De uitzending zal op zaterdag 10 november om 17.00 uur te zien zijn. 
Wij hopen dat de deelnemers Meesterschap laten zien waardoor we kunnen deelnemen aan het 
Grote Kerstgala, waarbij we mogen optreden voor Koningin Maxima. 

 

Verkiezingen leerlingenpanel 
 

Dinsdag 18 september worden er 4 leerlingen gekozen uit de groepen 3/4; 4/5; 6/7 en 7/8 die de 
groep vertegenwoordigen in de leerlingenraad. Juf Anne neemt namens de leerkrachten deel aan de 
leerlingenraad Ook een afgevaardigde van de ouders zal hieraan deelnemen. De leerlingenraad komt 
1x per 6 weken bij elkaar en bespreekt zaken met en voor de leerlingen van de Broederschool. 

 

Start VVE Thuis 
 

Ook dit schooljaar is er weer VVE thuis, de eerste bijeenkomst is op 20 september 2018.  
VVE thuis is een programma voor ouders waarbij opvoedondersteuning wordt gegeven.  
Er zullen dit schooljaar 6 tot 8 ouderbijeenkomsten plaatsvinden.  

Dit schooljaar zijn de VVE thuis bijeenkomsten op de donderdagavond.  
Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus! Al veel ouders van de 
groepen 1 en 2 hebben zich al aangemeld bij juf Vivian voor het programma 
VVE thuis. Heeft u interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met 
Vivian van groep 1/2 A. 
 

 

Mini-college gaat van start 
 

Op maandag 17 september en donderdag 20 september gaat het mini-college van start. Tijdens het 
mini-college hebben de peuters van de Peuterspeelzaal ’t Meuleke de kans om samen met hun 
ouders te komen werken in een kleutergroep. We hopen op deze manier de overstap tussen groep 1 
en de PSZ zo soepel mogelijk te laten verlopen.  

 

Muziekmeester René 
 

Op dinsdagmiddag is meester René op school aanwezig en geeft hij muzieklessen aan de leerlingen 
van de onderbouw, middenbouw of bovenbouw. Hij neemt hiervoor zijn gitaar mee en dat zorgt voor 
veel mooie klanken en blije gezichten op school. De muzieklessen zijn mogelijk vanwege deelname 
aan “Impuls muzieksubsidie ” waarbij leerkrachten begeleid worden bij het geven van een goede 
muziekles. Er zullen ook naschoolse muziekactiviteiten worden aangeboden. Hierover zullen wij u 
tijdig informeren. 

 

Belangrijke data: 
 

Vrijdag 14 september 2018:   - School uit om 12.15 uur (studiemiddag leerkrachten). 
Maandag 17 september 2018:  - Mini college. 
Dinsdag 18 september 2018:   - Verkiezingen leerlingenraad (gr. 3 t/m 8). 
Donderdag 20 september 2018:  - Mini college en VVE thuis. 
Vrijdag 21 september 2018:   - OK thermometer leerlingen. 
Dinsdag 25 september 2018   - Eerste bijeenkomst leerlingenraad.   
Woensdag 3 oktober 2018:   - Opname Meer muziek in de klas. 
Vrijdag 28 september 2018:   - Inloopkwartier.  
      - Kienen 19.00 uur. 
Woensdag 3 oktober 2018:   - Opname Meer muziek in de klas (Hilversum) 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi68YDizbDWAhUGYVAKHcOTDyoQjRwIBw&url=http://www.meanderomnium.nl/vve-thuis&psig=AFQjCNHMD82e3QBrBU6TT0IPRBPdkrscEA&ust=1505888444448344


 3 

 

Wist-u-dat: 
 

• Er veel startgesprekken zijn gevoerd door leerlingen, leerkrachten en ouders. 

• Wij graag u mening horen over de start van het schooljaar (startgesprekken en welkomstfeest) 
en dat we daarom aan de ouders vragen om een OK thermometer in te vullen. 

• De actie van Jantje Beton is gestart op 12 september. 

• De opbrengst van deze actie ten goede komt aan de leerlingen van onze school. 

• De werkgroep( ouders en leerkrachten) van de kinderboeken week leuke plannen bedenkt 
voor de Kinderboekenweek die binnenkort is. 

• Het thema van de Kinderboekenweek “Vrienden” is. 

• De opening van de Kinderboekenweek wordt verplaatst vanwege de opname in Hilversum op 
3 oktober. 

• De leerkrachten van onze school veel samenwerken met de leerkrachten van BS De 
Wegwijzer. 

• Alcander veel leuke activiteiten organiseert voor de kinderen op de Molenberg. 

• U op woensdag 10 oktober en donderdag 11 oktober kleding kunt 
inleveren op school. 

• Deze worden opgehaald door Stichting Aktie ’68. 

• Deze Stichting ons afgelopen schooljaar heeft gesponsord en een 
uitstapje naar de GaiaZoo mogelijk heeft gemaakt voor groep 1/2 B. 

• Groep 3/4 onlangs een Droomdag heeft beleefd. 

• Alle leerlingen werden opgehaald door een Oldtimer bus en een ritje 
hebben gemaakt in een reuzenrad, een speeltuin hebben bezocht en 
pannenkoeken hebben gegeten. 

• Alle leerlingen een topdag hebben beleefd en dat we de Rotaryclub Maastricht  en de 
Stichting Dream4Kids hartelijk bedanken voor deze leuke activiteit. 
 

 
 

         
 
 
 
 
 

Vrijdagmiddag 14.09.2018: 

Studiemiddag voor leerkrachten 

De school is uit om 12.15 uur 


