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Gezonde school- waterbeleid
Via ISY hebben we u al geïnformeerd m.b.t. het uitbreiden van het waterbeleid. Hierbij hebben we
goed geluisterd naar de adviezen van de ouders en daarom gaan we dit geleidelijk doen.
Hierbij nogmaals alle de informatie:
De kinderen drinken met ingang van maandag 6 mei 2019 in de grote pauze water;
 Dit water tappen ze op school en hiervoor hoeven ze geen flesjes/ bidons mee te nemen;
 De leerkracht organiseert een dagelijkse schoonmaak van bekers;
 Onderwijsondersteuners en leerkrachten houden toezicht erop dat de leerlingen voldoende
water drinken;
 We letten op dat de leerlingen minimaal één beker water drinken in de grote pauze;
 In de kleine pauze mogen de leerlingen drinken van thuis meenemen waarbij koolzuurhoudende dranken en energiedrankjes niet zijn toegestaan. Waterdrinken mag dan uiteraard
ook!
Meer informatie hierover kunt u vinden op ISY.

Gezonde school-eu schoolfruit
Sinds november 2018 heeft de Broederschool meegedaan het EU-Schoolfruitprogramma en hebben alle leerlingen elke week 3 stuks groente en/of fruit gegeten op school. Afgelopen week hebben we de laatste levering fruit en groente ontvangen. We hopen dat de leerlingen ervan genoten
hebben en veel nieuwe soorten groente en fruit hebben geproefd. Het zou fijn zijn als we volgend
schooljaar weer mee kunnen doen en hopen dat onze leerlingen de fruitsmaak te pakken hebben
en zelf doorgaan met het eten van veel groente en fruit!
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Eindtoets groep 8
Op maandag 15 april en woensdag 17 april hebben de leerlingen van groep 8 de eindtoets Route 8 gemaakt. Dit is voor de leerlingen én ook voor de leerkracht toch altijd
weer spannend en we zijn blij dat alles goed is verlopen. We verwachten dat de uitslag
na de meivakantie beschikbaar is.
Op dinsdag 16 april heeft er een interview plaatsgevonden door L1 m.b.t. deze toets op
de Broederschool. Dit is te volgen via onderstaande link.
https://l1.nl/rian-maakt-de-route-8-toets-149189

Kijkweek Onderwijs Anders Organiseren goed bezocht
In de week van 1 t/m 5 april hebben veel ouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een
kijkje te komen nemen in de klas van hun zoon/ dochter. Daarna was er tde gelegenheid om vragen te stellen en de ervaringen te delen. We hebben vele positieve reacties mogen ontvangen
t.a.v. onze werkwijze en hier zijn we erg blij mee. Dank je wel hiervoor!

Aanbod EHBO groep 7 en 8
De leerlingen van groep 7 en groep 8 gaan een EHBO-jeugdtraining vanuit het Rode Kruis volgen.
In 12 maandagmiddagen wordt ze de basisbeginselen geleerd van EHBO. Aan het einde van deze
12 dagen krijgen ze een diploma, als ze het examen goed hebben doorstaan.

Verkeersexamen groep 7
Alle leerlingen uit groep 7 zijn geslaagd voor de theorie! Nu op naar het praktijkexamen. Dit is op donderdag 9 mei 2019. We zoeken nog ouders die willen meefietsen. Aanmelden kan bij juf Sanne en juf Wendy.
De fietscontrole vindt plaats op maandag 6 mei en deze wordt uitgevoerd
door de politie Heerlen.
We wensen alle leerlingen veel succes toe met dit examen.

Aantal lesuren/ studiedagen
In Nederland is het wettelijk verplicht dat de leerlingen 940 uur onderwijs volgen.
Op de Broederschool worden dit schooljaar 960 uur aangeboden. Ondanks het feit dat er regelmatig studiemiddagen of studiedagen zijn, bieden we dus meer lesuren aan dan wettelijke verplicht is.
In de komende periode zijn er een aantal studie(mid)dagen gepland. Dit komt omdat we inmiddels
gestart zijn met de voorbereidingen van volgend schooljaar en we o.a. ook een nieuw schoolplan
moeten opstellen voor de komende vier jaar. We vragen aan u, om goed op de kalender te kijken,
omdat hier alle studiedagen vermeld staan.

Inschrijven nieuwe leerlingen
Er worden momenteel veel nieuwe leerlingen ingeschreven op onze school.
Wees er dus tijdig bij om uw zoon/ dochter aan te melden. Wordt uw zoon of dochter volgend
schooljaar vier jaar? Wij plannen graag op korte termijn een afspraak.
Dit kan persoonlijk telefonisch (045-5716141), of per mail:
susanne.kikken@innovo.nl / anne.klinckenberg@innovo.nl
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Straatvoetbaltoernooi:
Op woensdag 17 april hebben veel leerlingen van de groepen 6-7 en 8 deelgenomen aan
het straatvoetbaltoernooi. Hiervoor hebben ze een aantal weken getraind op woensdagmiddag waarbij Saar, de moeder van Lieve, de trainingen heeft verzorgd.
Het was een spannende middag waarbij de beide teams van de Broederschool ook tegen
elkaar hebben gestreden: dit was een echter Broederstrijd die op een sportieve manier
werd gestreden. We zijn trots op onze leerlingen, de begeleiders, de supporters en het
personeel van de Broederschool en we bedanken Saar voor haar inzet en betrokkenheid.

Belangrijke data:
06-05: Start school (08.30 uur).
06-05: Luizencontrole.
09-05: OK-thermometer leerlingen.
16-05: MR-vergadering (i.p.v. 13-05),
23-05: VVE-thuis.
24-05: Inloopochtend.
24-05: Studiemiddag (vrije middag leerlingen).
24-05: Kienen 19.00 uur.
29-05: Studiedag (vrije dag leerlingen).
30-05: Vrije dag (team en leerlingen).
31-05: Vrije dag (team en leerlingen).
03.06: Ouderraad (20.00 uur).
04.06: Leerlingenraad.
05.06: Studiedag (vrije dag leerlingen).
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Wist-u-dat:














De leerlingen van onze partnerschool Am Höfling uit Aken op woensdag 10 april onze
school hebben bezocht;
Ze erg onder de indruk waren van het aanbod;
Ze vooral hun ogen uitkeken m.b.t. de inzet van onze ICT-middelen;
De onderwijsinspectie op maandag 27 mei een bezoek zal brengen aan de groepen 1-2
van onze school;
Dit bezoek gericht is op het VVE-beleid (vroege en voorschoolse educatie);
We dit bezoek met vertrouwen tegemoet zien;
Er dit schooljaar een recordaantal eieren zijn verkocht;
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Dit er maar liefst
waren;
We iedereen bedanken die deze actie heeft gesteund en uitgevoerd;
Er op donderdag 18 april een paasprogramma wordt aangeboden met hierin aandacht voor
het paasverhaal, een paasontbijt met ”eiertischwedstrijd”, een paasspeurtocht voor de kleuters en workshops voor de overige leerlingen;
De Koningsspelen erg leuk waren maar dat het helaas erg koud was op deze dag;
De leerlingen op zaterdag 27 april terecht kunnen op de Molenberg voor activiteiten
rondom Koningsdag;
We iedereen fijne Paasdagen toewensen en een hele fijne meivakantie!
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Zaterdag 27 april 2019
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