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Start schooljaar 

We zijn het schooljaar goed gestart en waren blij om alle kinderen weer te ontmoeten op school. 
Op maandag 6 september hebben alle kinderen een parcours buiten afgelegd en een 
gelukspoppetje ontvangen. Ook hebben alle kinderen een wens voor dit schooljaar opgeschreven 
en alle wensen hangen centraal in school in onze wensboom: we wensen iedereen een fijn en 
succesvol schooljaar toe! 

 
 

 
Welkomstbingo 

Heel veel kinderen en ouders hebben vanmiddag meegedaan met de online bingo die de 
werkgroep welkomstfeest heeft georganiseerd. Dit was een groot succes, waarbij alle kinderen een 
prijs gewonnen hebben. 
Wij danken onze sponsoren: Welpie Toys, Het Blotenvoetenpad Brunssum, Streetjump, Mojo Card 
Capital, Amsterdam Toys, Blastoys.nl en Jodiejo.nl. Dank zij bijdragen van deze sponsoren is het 
gelukt om fantastische prijzen te kunnen aanbieden aan onze leerlingen.  
 

Startgesprekken 

Vanaf maandag 20 oktober vinden de startgesprekken plaats met de stamgroepleerkrachten. 
Het is de bedoeling dat het kind mee naar het gesprek komt, want het kind staat centraal tijdens 
het gesprek. 
We zijn blij dat we alle ouders weer live op school kunnen ontvangen voor dit gesprek. 
Omdat we alle ouders weer live willen ontmoeten, hebben we hier afspraken overgemaakt om dit 
goed te laten verlopen. 
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Organisatie:  
 

- Alle ouders wachten bij de hoofingang op het rode plein totdat de leerkracht de 
ouder(s) komt halen. Alleen de ouders van groep 2/3 gaan via de speelplaats naar binnen 
bij het lokaal van juf Pascal (wintertuin), zij wachten op de speelplaats. 
 

- De ouders verlaten de school:  

Groep 1/2  via gang kleuters, deur middenplein 

Groep 2/3  (1 deur uitgang/ 1 deur 1 ingang) 

Groep 3  via de speelplaats. 

Groep 4/5 via de speelplaats deur leerplein 

Groep 6/7/8  trap naar beneden (bij lokaal juf Wendy) en 
eerste deur naar buiten via speelplaats. 

 
- Ouders blijven niet langer dan 15 minuten binnen.  
- Ouders met meerdere afspraken achterelkaar (broertjes/zusjes) verlaten ook de school via 

het schoolplein en wachten weer bij de hoofdingang op de andere leerkracht. 
 
Vragen die u tijdens het startgesprek kunt verwachten: 

- Wat zijn de mooiste eigenschappen van uw kind? 
- Hoe vond het kind de eerste weken?  
- Wat is voor school nog belangrijk om over uw kind te weten?  
- Hoe kunnen we jou het beste helpen? 
- We hebben nu het startgesprek en in maart het rapport gesprek 

+ 1 optioneel gesprek aan het einde van het schooljaar, is dat 
voldoende ? 

- Wat kunnen wij voor elkaar betekenen? 
 

Samenwerken met ouders 

We zijn als team afgelopen schooljaar en dit schooljaar aan de slag gegaan met professionele 
cultuur. Hier hoort natuurlijk ook samenwerken met ouders bij. 
We hebben binnen het team een aantal gedragsverwachtingen en afspraken m.b.t. samenwerken 
met ouders afgesproken. 
Gedragsverwachtingen: 

- Ouders en leerkrachten benaderen elkaar respectvol en toegankelijk. 
- Ouders en leerkrachten streven naar optimale ontwikkeling van het kind en maken hier 

gezamenlijk afspraken over. 
Communicatie met ouders via:  

- ISY 
- Mail 
- Schooltelefoon  
- Na school als de leerkracht mee naar de poort loopt 
- Oudergesprek live of via Teams op afspraak na schooltijd 

Het is niet mogelijk voor ouders om de leerkracht ’s morgens, voor schooltijd te spreken. Als de 
leerkracht op de hoogte moet zijn over bepaalde zaken (bijv. dat uw kind eerder wordt opgehaald 
of als er iets is gebeurd thuis) kunt u de leerkracht hierover het beste mailen. Indien nodig zal er 
een afspraak worden ingepland na schooltijd. 
Leerkrachten zijn niet via WhatsApp te bereiken, omdat privénummers niet gedeeld worden. We 
hopen op begrip hiervoor.  
 
Belangrijke pijlers schooljaar 2021-2022 

Dit schooljaar gaan we weer aan de slag met enkele hoofdthema’s . 
Zo gaan we dit jaar aan de slag met “Op mij kun je rekenen” hier heeft het team al een start 
meegemaakt tijdens de studiedag. In alle groepen zetten we in op rekenonderwijs; hoofddoelen, 
feedback geven, automatiseren en inzet rekenspellen/ materiaal komen dit schooljaar aanbod. 
Een ander hoofthema is “Lezen is topprioriteit” in alle groepen van onze school. 
Hier zullen begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschat gekoppeld worden binnen de 
thema’s van onze wereldoriëntatie methode BLINK.  
IMC Basis, een mooi initiatief voor de leerlingen van groep 7 en 8 rondom burgerschap – 
beroepsoriëntatie – wereldoriëntatie, gaat door en zal verder worden geborgd.  
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Project Geworteld 

De hele school doet mee aan het project “Geworteld”. Een verhalenproject in Heerlen dat cultuur, 
natuur en maatschappij met elkaar verbindt.  
Unit 1 heeft op donderdag 23 september een activiteit in het Aambos. 
Unit 3 heeft op donderdag 30 september een activiteit in het bos en vrijdag 1 
oktober een creatieve workshop. 
Unit 2 heeft op donderdag 7 oktober een activiteit in het bos en vrijdag 8 oktober 
een creatieve workshop. 

 
Naschools muziekaanbod: Broederschool Koor 

De kinderen van de groepen 4 t/m 8 kunnen zich opgeven om te zingen in een koor. 
Dit zal elke maandag van 14.40-15.40u plaatsvinden in het Broederhuis onder leiding van 
muziekdocent Carlo Plaum. We hebben hiervoor al eerder een oproep gedaan en er waren toen 
veel aanmeldingen. Vanwege Covid-19 hebben we de start van het koor helaas moeten uitstellen, 
maar we hopen nu op korte termijn toch te kunnen starten. De aanmelding volgt op korte termijn, 
via ISY. Wees er snel bij, want vol=vol. Voor meer informatie kunt u terecht bij juf Jamila. Het 
eerste optreden van het koor staat gepland tijdens ons jubileumweek in juli 2022. 
 

Versoepelingen maatregelen Covid-19 

Het bron- en contactonderzoek voor kinderen in het primair onderwijs wordt vanaf maandag 20 
september 2021 versoepeld. De spelregels voor een positief getest kind veranderen niet; wel 
vervalt de quarantaineplicht voor de rest van de kinderen in de klas of groep en deze kinderen 
kunnen dus gewoon naar school komen. De GGD adviseert de school wanneer toch extra 
maatregelen nodig zijn bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas.  
De algemene maatregelen blijven van kracht: geen handen schudden, hygiënemaatregelen, 
ventileren en bij klachten thuis blijven + test bij GGD. 
 

Schoolinloop op maandag 4 oktober vervalt 

We willen nog even voorzichtig zijn met het toelaten van grote groepen ouders tegelijk in school 
i.v.m. corona. We vinden het belangrijk dat de kinderen fysiek aanwezig en willen de risico’s op 
besmettingen en de gevolgen hiervan zoveel mogelijk beperken. Daarom laten we de schoolinloop 
van maandag 4 oktober vervallen. Wij informeren u, wanneer dit wel weer kan.  

 
Lezen is topprioriteit- Kinderboekenweek 

Van woensdag 6 oktober t/m 15 oktober vindt de jaarlijkse kinderboekenweek plaats. 
Het thema van dit jaar is: ‘’Worden wat je wil”. Gedurende deze periode vinden er extra 
activiteiten rondom lezen/ voorlezen in alle groepen plaats. Alle groepen zullen een 
bezoek brengen aan de bibliotheek in Heerlen en hier een schrijver ontmoeten. We 
houden u hiervan op de hoogte! 

 
Bewegingsonderwijs 

Dit schooljaar worden de gymlessen verzorgd door vakdocenten, dit zijn Maurice Quaedvlieg en 
Guido Friedrich. Meester Maurice is op dinsdag aanwezig en geeft les aan de groepen 8-7-6 en 1-
2. Meester Guido is aanwezig op vrijdag en geeft les aan de groepen 3- 4-5. Het andere 
bewegingsmoment geeft de leerkracht zelf op de speelplaats van de school. Dit is noodzakelijk 
omdat we geen extra tijd kunnen krijgen in de gymzaal. Daarnaast zijn juf Anke en juf Gemma 
gestart met het volgen van de gymopleiding, zodat ze ook bevoegd zijn om gymlessen te geven.  
 

MR Broederschool 

Na 6 jaar heeft juffrouw Silvia de MR van de Broederschool verlaten. Juf Jamila heeft haar plek 
ingenomen. Wij danken juf Silvia voor jarenlange trouwe dienst. 
De MR bestaat uit: 
Anouk Konings (voorzitter-oudergeleding) 
Claudia Bierman (oudergeleding) 
Vivian Blaauw (personeelsgeleding) 
Jamila Amarir (personeelsgeleding) 
Via ISY wordt u geïnformeerd over de vergaderdata van de MR, dit schooljaar.  
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Oudervereniging Broederschool 

Maandag 20 september vindt de jaarlijkse ledenvergadering van de oudervereniging plaats. De 
vergadering start om 19.00 uur.  Lijkt het u leuk om mee te denken en  te helpen bij het 
organiseren van verschillende activiteiten (denk aan sinterklaas, kerstmis, carnaval, schoolreisje) 
bent u van harte uitgenodigd om 20 september aan te sluiten.  

Ook als u geen actief organiserend lid wilt worden van deze vereniging, maar wel op de hoogte wilt 
zijn van de activiteiten die worden georganiseerd bent u welkom. Aanmelden is wel noodzakelijk, 
i.v.m. de Corona-maatregelen. Zie hiervoor het bericht op ISY.  

 

Inschrijven nieuwe leerlingen 

Er worden momenteel veel nieuwe leerlingen ingeschreven op onze school. Wacht niet te lang, 

maar wees er op tijd bij om uw zoon/ dochter aan te melden. Wordt uw zoon of dochter volgend 

schooljaar vier jaar, bel dan met ons via: 045-5716141 en plan een afspraak. Het kan ook via 

directie@broederschool.nl of kelly.wiertz@innovo.nl  

 
Duurzame ontwikkeling 

In de week van 20-24 september vieren we in Limburg het feit dat 6 jaar geleden de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals ,SDG’s) door de Verenigde Naties 
zijn vastgesteld. De Broederschool is daar ook bij betrokken. Op vrijdag 24 september zal een 
gastdocent de gastles ’17 doelen’ geven aan de groepen 6, 7 en 8. Deze doelen passen deels 
binnen het wereldoriëntatie thema Aardse Extremen waar de maandag 27 september in Unit 3 
mee starten. De 17 doelen zijn samengevat in een mooie poster.  
 

 
  
In Zuid-Limburg doen maar liefst 25 groepen mee, waaronder de Broederschool. Dat betekent dat 
zo’n 625 kinderen, hun leerkrachten en ouders die week kennismaken met de 17 Werelddoelen en 
nadenken hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan deze agenda voor het jaar 2030.   

 
Belangrijke datum 

• Woensdag 20 oktober 2021: Studiedag kinderen vrij 

• Maandag 25 oktober t/m 29 oktober 2021: Herfstvakantie 

• Zondag 29 mei 2022:Communie  

 
 

Team van Broederschool Heerlen schooljaar 2021-2022.  
Op de foto ontbreken meester Hans, meester Herman en meester Glenn.  
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