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Carnavalsprogramma per groep
De werkgroep Carnaval bestaat uit ouders van de oudervereniging en medewerkers van de
school. Deze werkgroep werkt samen met CV. Molenberg en CV. De Winkbülle.
Daarom is het gelukt om voor de leerlingen van de Broederschool dit geweldige aanbod te verzorgen.
Groep 5 bezoekt de carnavalsloods,
Groep 3-4 doet mee aan de carnavalskleurwedstrijd op school,
Groep 6 bezoekt de Schelmentoren,
Groepen 1/2A, 1/2B, 6/7 en 7/8 houden een Friekelwedstrijd. Er wordt een carnavalsschilderij gemaakt dat tentoongesteld wordt in een etalage in het centrum van Heerlen.

Prinsenproclamatie vrijdag 15 februari:
Op vrijdag 15 februari zullende prinsen Dilano en Keano en de prinsessen Jo-Anna en Fabiënne
aftreden. Tijdens de viering wordt er bekend gemaakt wie de nieuwe “heersers” zijn over ons carnavalsfeest.

Vrijdag 22 maart: Carnavalskienen
Op deze avond organiseert de Oudervereniging een gezellige kienavond met mooie carnavalsprijzen.
De prinsen en prinsessen en hun families zullen de eregasten zijn.

Donderdag 28 februari:
De prinsen en prinsessen van onze school zullen een bezoek brengen aan de verschillende
groepen.

Carnaval op school: vrijdag 1 maart
8:30 uur: Optocht
Ophalen van de prinsen en prinsessen bij het huis van de prinses.
We hopen dat véél ouders zullen aansluiten bij de optocht óf als
toeschouwer langs de kant toejuichen.
10:15 uur: Alle kinderen gaan naar de grote gymzaal.
Hiervoor is gekozen vanwege het gebrek aan ruimte in het Broederhuis omdat ook
CV Molenberg en CV Winkbülle op bezoek komen.
Alle ouders zijn uitgenodigd om te komen kijken naar dit geweldige carnavalsfeest,
waarbij alle groepen een carnavalsoptreden zullen verzorgen. Ouders kunnen vanaf
een aangewezen plek de carnavalsrevue meebeleven. De ouders kunnen niet bij hun
dochter / zoon zitten en de kinderen kunnen dus ook niet bij hun ouders zijn tijdens de
revue. De kinderen betreden de gymzaal met gymschoenen/ sokken. Teamleden/ ouders/ CV Molenberg en CV Winkbülle ontvangen schoenhoesjes voordat ze de gymzaal betreden.
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Programma revue:
10.30 uur: Welkom prinsen en prinsessen Broederschool.
10.40 uur: Welkom CV Molenberg,
10.55 uur: Optredens verschillende groepen afgewisseld met hossen.
11.30 uur: Bezoek van de stadsprins van Heerlen en CV Winkbülle met optreden Winkbülle ballet
12.15 uur: Kinderen gaan terug naar de klas.

Belangrijk:
De kinderen mogen geen confetti/ serpentines meenemen. Ook mogen er geen attributen meegenomen worden met spitse punten (zwaarden/ messen). In de gymzaal mag niet worden gegeten/
gedronken. De leerlingen mogen niet direct met de ouders mee naar huis.

is
De

om 12:30 uur.!!

(op de kalender staat 12.15 uur maar vanwege het bezoek van CV De Winkbülle
is dit aangepast naar 12.30 uur!)

Verkeerssituatie BMV Molenberg
Op korte termijn zal er een gele doorgetrokken lijn worden aangebracht t.o. de
parkeerplaatsen aan de Kerkraderweg. Dit betekent dat hier dan niet mag worden gestopt/geparkeerd.
Momenteel zien wij dat er ook regelmatig auto’s worden geparkeerd op de stoep
voor de BMV. Dit is niet toegestaan.

We willen u erop attenderen dat er op
beide plekken gecontroleerd / gehandhaafd wordt!!

We willen ouders adviseren om de auto’s te parkeren in de parkeervakken naast/ aan de voorzijde
van de school. Mochten deze vol zijn dan vragen wij u om te parkeren in de richting van het Aambos, waar voldoende parkeergelegenheid is.
Ouders hebben tijdens het laatste ouderpanel ideeën aangedragen (zoals aanleg Kiss & Ride zone
en aanleg zebrapad aan de Holleweg). Deze ideeën hebben wij voorgelegd aan de gemeente. Momenteel wordt er een plan van aanpak opgesteld voor de verkeersproblematieken van de BMV
Molenberg. Als dit plan klaar is worden ouders uitgenodigd om dit plan te bespreken en aanbevelingen te geven.

Isy
Houdt u regelmatig ISY in de gaten? Hier staat belangrijke informatie op!
Bij vragen helpt meester Hans u graag.

 Isy informeert ouders digitaal. Verbluffend eenvoudig, effectief en helemaal van deze tijd.
 Isy mailt automatisch een melding bij belangrijk nieuws naar de ouders van de betreffende groep(en); dus
geen briefjes meer
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De Broederschool is gezond
De Broederschool heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde
School laat de Broederschool zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn
opgesteld door deskundigen. De Broederschool is trots op dit behaalde resultaat!
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder
schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Broederschool voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.
Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en Sport
en Welbevinden. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet: buitenschoolse sportactiviteiten, kwalitatief goede gymlessen, bewegen op het nieuwe schoolplein en de investeringen t.a.v. de
sociaal sterke groep zoals het voeren van een sociokring, de OK thermometer en de Effectieve
Conflicthantering. Directeur Susanne Kikken-Souren van de Broederschool is trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo
kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten
over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
Informatieavond Gezonde School…
Wij kijken er met een positief gevoel op terug. Wij bedanken de aanwezige ouders/verzorgers.
Wij zijn nu alle gegevens aan het verwerken. Daarna volgt er via ISY nog een terugkoppeling!

Start LIO
LIO (leraar in opleiding) is de afstudeerstage van de Pabo.
Op maandag 4 februari 2019 is juf Vera gestart met haar afstudeerperiode in groep 1/2A.
Ze is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Hierbij wordt ze begeleid door juf Vivian.

Veel succes juf Vera.
Inschrijving nieuwe leerlingen
Wordt uw zoon of dochter binnenkort vier jaar?
Wij plannen graag op korte termijn een afspraak.
Dit kan persoonlijk, telefonisch (045-) of per mail:
susanne.kikken@innovo.nl of anne.klinckenberg@innovo.nl
Wees er op tijd bij, want er is veel meer interesse in onze school!

Nieuw personeel op de Broederschool
Het leerlingenaantal op de Broederschool groeit momenteel flink. Hierdoor kunnen we gebruik maken van de groeiformatie en dit betekent dat we nieuw personeel kunnen aannemen.
Het team heeft besloten dat het onderwijsondersteuners wil inzetten zodat elke unit meer dagen
gebruik kan maken van hen. Een onderwijsondersteuner begeleidt de leerlingen op het leerplein of
geeft verlengde instructie aan de leerlingen.
3

Tim Daniëls is gestart als onderwijsondersteuner in unit 3. Op dinsdag 12 februari
zal Nicole Arets ook als onderwijsondersteuner komen werken op onze school.
Zij zal als onderwijsondersteuner gaan werken in unit 3 en unit 2.
Nicole Arets is de afgelopen jaren heel actief geweest binnen de oudervereniging
als secretaris en momenteel is ze voorzitter. We zijn blij dat zij een contract heeft
gekregen als onderwijsondersteuner binnen INNOVO. Dit kan omdat Nicole gediplomeerd is en aan de eisen van INNOVO voldoet. Er zijn afspraken gemaakt met
Nicole t.a.v. haar rolverdeling en op dinsdag en vrijdag zal zij op korte termijn gaan
starten op de Broederschool als Juf Nicole. Nicole blijft daarnaast gelukkig actief
binnen de Oudervereniging van onze school. De leerlingen van onze school zijn
hierover vandaag geïnformeerd.
Met de komst van deze twee nieuwe onderwijsonderwijs zal de verdeling vanaf 11 februari als
volgt:
Unit 3
Unit 2
Unit 1
maandag
meester Tim
juf Jamila
meester Martijn
dinsdag
juf Nicole
juf Jamila
meester Martijn
woensdag
meester Tim
juf Jamila
meester Martijn
donderdag
meester Tim
juf Jamila
meester Martijn
vrijdag
Meester Tim
juf Nicole*

Operatie Doornroosje
Ben jij een gediplomeerde oud-collega of studiegenoot die een tijdje niet gewerkt heeft
of buiten het onderwijs actief is? Voel je dat de liefde voor het vak – en voor de kinderen – er nog steeds is? Wanneer jij een terugkeer in het onderwijs niet bij voorbaat
uitsluit, willen wij graag kennismaken. Misschien fijn om te weten dat je bij INNOVO een vaste
baan krijgt en dat zowel een fulltime als een parttime baan een optie is. Of misschien is er interesse om eerst vrijblijvend snuffelstages van een paar dagen te lopen? Een ideale, vrijblijvende
manier om te ervaren hoe het er anno nu in het basisonderwijs aan toe gaat. Ook niet onbelangrijk:
we ondersteunen de overstap en de inwerkperiode met een individueel programma op maat.
Stuur een mail naar doornroosje@innovo.nl. We 'kussen' je graag wakker! Of neem contact op met
juf Susanne, susanne.kikken@innovo.nl

Schoonmaakestafette
Op vrijdag 22 maart 2019 zullen de groepen 3 t/m 8 deelnemen aan de schoonmaakestafette. Deze wordt georganiseerd door de gemeente Heerlen.
In de klassen wordt gestart met een quiz en aansluitend gaan leerlingen in groepjes
onder begeleiding van ouders/leerkrachten de wijk in. Wilt u hierbij helpen?
Meldt dit dan bij de leerkracht van uw zoon / dochter.

Belangrijke data:








Vrijdag 15 februari: prinsenproclamatie voor de leerlingen
Vrijdag 22 februari: studiemiddag/ school uit om 12.15 uur
Vrijdag 22 februari: 19.00 uur: Carnavalskienen
Maandag 25 februari: eerste rapport
Vrijdag 1 maart: carnaval op school
Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart: Carnavalsvakantie
Maandag 11 maart: start school.
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Letterfeest
Op 7 februari was het zover. Groep 3 mocht aan de ouders/grootouders laten zien dat ze alle letters geleerd hebben. Een prestatie waar ze zeker trots op mogen zijn. Met veel plezier en enthousiasme lieten ze dit tijdens een spellencircuit zien."

Uitstapjes
Op maandag, 4 februari zijn de groepen 3, 4 en 5 naar het theater geweest, naar de voorstelling
‘het Meermeisje’. Dit is een opera. Als voorbereiding hebben de kinderen in de klas ontdekt waar
de voorstelling over zou gaan en wat een opera eigenlijk is.
De kinderen zijn opgehaald met de bus. In het theater waren ook andere basisscholen aanwezig.
Gelukkig had een leerling een
handig bordje gemaakt voor de
leerlingen van de Broederschool,
zodat niemand ons kon kwijtraken!

Iedereen heeft genoten in het theater en vond het erg leuk om een keer een opera gezien en gehoord te hebben.

In groep 5 hebben we het over de Romeinen gehad in de geschiedenisles. Op vrijdag, 8 februari
zijn de groepen 4 en 5 naar het Thermenmuseum geweest, om meer te leren over de Romeinen.
We zijn met z'n allen naar het museum gelopen.
In het museum hebben we filmpjes gekeken over de Romeinen en het badhuis en we hebben een
speurtocht gedaan in groepjes. We mochten ook dingen zelf doen zoals graan malen in een vijzel.
Het was een hele leuke, leerzame middag!
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