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Start schooljaar 

We zijn wij weer fris aan een nieuw schooljaar begonnen!  

Alle kinderen kregen een appel voor een frisse start en gezond schooljaar!  
 

 
Vossenjacht Wereldsterren 

Op donderdag 15 september was onze Vossenjacht Wereldsterren!      

Dit was een zeer geslaagde welkomstactiviteit! Alle wereldsterren werden gevonden door de grote 
opkomst van kinderen en ouders. 

Dank je wel aan de oudervereniging en de werkgroep voor het organiseren!     

 
Ouderinloop 

We hebben in de week van maandag 26 t/m 30 september ouderinloop voor ouders gehad. 
Het was fantastisch om te zien dat er zoveel ouders aanwezig waren. 
De volgende ouderinloop is van 14 november t/m 18 november. 
De andere dagen gaan de kinderen zelf naar binnen om de zelfstandigheid te bevorderen en zodat 
de lessen om 8.30u kunnen starten. 
 
Voorstellen stagiaires 

Mijn naam is Lisa Bercx. Ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Heerlen. 
Afgelopen jaar heb ik de opleiding onderwijsassistent niveau 4 afgerond. 
Dit jaar ben ik gestart in mijn eerste jaar van de Pabo op het Fontys in 
Sittard. Dit jaar loop ik stage in groep 3. Elke donderdag ben ik aanwezig 
en om de drie weken een hele week. Tot en met februari blijf ik in groep 3, 
vervolgens wissel ik van stagegroep naar een andere doelgroep. 
Dan even iets persoonlijks: Ik woon nog thuis samen met mijn ouders, mijn 
zusje en mijn twee konijnen. Als bijbaantje werk ik al bijna vijf jaar bij Jan 
Linders, daar ben ik te vinden op verschillende afdelingen. Sporten vind ik 
erg belangrijk. Ik heb twaalf jaar gevolleybald, vorig jaar ben ik daarmee 
gestopt. Nu probeer ik voor mezelf te sporten. 
Mijn andere hobby’s zijn leuke dingen doen met familie, vrienden en mijn vriend. En tegen een 
feestje zeg ik meestal ook geen nee.  
Ik kijk heel erg uit naar de stage en om iedereen beter te leren kennen! 
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Hallo allemaal,  
 
Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Eva en ik ben 23 jaar oud. 
Momenteel zit ik in het tweede leerjaar van de PABO en mag ik stage lopen 
op de Broederschool, het eerste half jaar zal dit in groep 5 zijn. Ik heb er zin 
in om samen met de kinderen veel te leren!  
 
 
 
 
 
 
Judolessen 

Het eerste blok judo zit er inmiddels op. Alle kinderen hebben 
wekelijks een judoles gehad. 
Tijdens de judolessen hebben de volgende 7 judowaarden 
centraal gestaan: 

• Vertrouwen ‘op elkaar kunnen rekenen’ 

• Samenwerken ‘elkaar altijd helpen’ 

• Respect ‘alles en iedereen in hun waarde laten’ 

• Beheersing ‘in balans blijven’ 

• Weerbaarheid ‘sterk staan en volhouden’ 

• Discipline ‘doen wat nodig is’ 

• Plezier 'lachen en veel lol maken' 
De lessen werden gegeven door trainers van Judovereniging 
Banzai in samenwerking met schooljudo. 
 

 
Danslessen 

Na de herfstvakantie start een blok van 6 weken danslessen voor alle 
groepen. Deze lessen worden gegeven door dansdocenten van YNKD. 
 
Pauzesport 

We vinden bewegen belangrijk en daarom is er elke maandag pauzesport 
voor unit 2 en unit 3 uitgevoerd door medewerkers van Jens. 
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Naschoolssportaanbod 

Het eerste blok klimmen, klauteren voor groep 3-4-5 zit er al weer op. Na de herfstvakantie zijn de 
groepen 6-7-8 aan de beurt. Het thema is balspelen: handbal/ voetbal/ basketbal/ volleybal. Het 
sporten is op dinsdag na school van 14.45-15.45u. Inschrijven kan via het bericht op ISY. 
De data zijn 1 november, 8 november, 15 november, 29 november , 6 december en 13 december 
 
Lezen is topprioriteit 

Kinderboekenweek 
Lezen is topprioriteit! Een doel waarmee we proberen om lezen weer interessant te maken voor 
onze leerlingen. De kinderboekenweek had als thema: GI-GA-GROEN. Twee weken lang hebben 
onze leeslessen dan ook in dit thema gestaan. Om de week feestelijk te openen hebben alle 
leerlingen een bosbingo gespeeld waarbij ze op zoek gingen naar 'schatten uit de natuur'. 
 

 
 
Voorlezen 
In de kinderboekenweek hebben de leerlingen van groep 6-7-8 voorgelezen uit een prentenboek 
aan de groep 1 t/m 5. De kinderen hadden dit goed voorbereid, ze lazen niet alleen voor, maar 
stelden ook vragen over het boek. Dit was een groot succes.  
 
 

    
 
Schoolschrijver 

Afgelopen maand hebben alle groepen op de Broederschool deelgenomen aan het project “De 
schoolschrijver”. Centraal stond het praten over boeken, het werken aan taal onderdelen via 
boeken en het zelf schrijven van een verhaal. Iedere week stelde een andere 
kinderboekenschrijver zich digitaal voor en liet de kinderen iets uit een boek ontdekken. Bijv.:  

• In boeken kan een verborgen boodschap zitten,  
• Verschillende soorten humor,  
• Kennismaken met een andere wereld en  
• Weg kunnen dromen in een verhaal.  

Aan het einde van de lessen schreven de kinderen van groep 4 t/m 8 een eigen stukje, zodat ze na 

3 weken een eigen verhaal geschreven hadden.  Als afsluiting bracht kinderboekenschrijfster Li 

Lefebure een bezoek aan alle klassen van de school. Zij heeft de kinderen enthousiast gemaakt 
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voor haar eigen boeken, maar ook vooral verteld hoe mooi het kan zijn om zelf verhalen te 

schrijven. De kinderen mochten haar van alles vragen over het schrijven van een boek en 

verschillende kinderen uit unit 2 en 3 mochten hun eigen gemaakte verhaal voorlezen. De kinderen 

waren erg enthousiast en hebben erg genoten.  

Thomas uit groep 8 aan het einde van een les van de schoolschrijver: “En, gaat je 

verbeeldingskracht al aan na het lezen van mijn verhaal, juf?”  

 

 
Voorleeswedstrijd 
Op vrijdag 21 oktober is de finale van de voorleeswedstrijd gehouden. Vanuit elke groep werden 2 
finalisten gekozen die mee hebben gedaan aan deze finale.  
De finalisten van dit schooljaar waren:  
Kiyara  (groep 6) 
Djano   (groep 6) 
Lyn   (groep 7) 
Joep   (groep 7) 
Melat   (groep 8) 
Muman  (groep 8) 
De jury bestond uit leerlingen van de leerlingenraad (Altamash, Rushayden en Saartje) samen met 
juf Jill en Juf Emmy.  

De winnaar van de verhalenwedstrijd 2022-2023 van de Broederschool is: 
Djano. 

 

Wij feliciteren Djano, de overige finalisten en alle leerlingen van de Broederschool omdat het lukt 
om met steeds meer plezier te lezen.  
 

 
 
De finalisten van de voorleeswedstrijd                                        Winnaar Djano                    Hoge betrokkenheid bij iedereen! 
 
 

 
Covid 

Helaas merken wij op school dat er weer enkele meldingen binnen komen over 
coronabesmettingen. 
Wij willen u informeren dat wij de volgende basismaatregelen op school doorvoeren:  

- Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden. 
- Hoesten/niezen in de elleboog. 
- Zorgen voor voldoende frisse lucht in de lokalen.  

Wij vragen aan u om:  
Kinderen die klachten hebben die passen bij COVID-19 thuis te laten en een (zelf)test te doen. Als 
de test positief is, vragen wij u om dit door te geven aan school. Als u zelftest nodig heeft, kunt u 
hiertoe, via mail een verzoek doen bij juffrouw Ria.  ria.vanvlimmeren@innovo.nl  
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Telefoon 

Graag willen wij u eraan herinneren dat het niet is toegestaan voor de kinderen om een eigen 
telefoon te gebruiken op school of om mee te nemen naar school. 
Krijgt uw kind wel een telefoon mee naar school en heeft uw kind daar een gegronde reden voor, 
bespreek dit met de leerkracht. 
Wij doen dit ten eerste zodat het toestel niet kan 'verdwijnen', maar ook om de privacy van de 
leerlingen te kunnen waarborgen. Heeft u een dringende boodschap voor uw kind: we zijn 
telefonisch bereikbaar op het nummer: 045-5716141 

 
MR Broederschool 

Juf Vivian is niet meer werkzaam op de Broederschool en is daarom niet meer lid van de MR van 
de Broederschool. Juf Sanne heeft haar plek ingenomen. Wij danken juf Vivian voor jarenlange 
trouwe inzet. 
De MR bestaat uit: 
Anouk Konings (voorzitter-oudergeleding) 
Claudia Bierman (oudergeleding) 
Sanne de Heer (personeelsgeleding) 
Jamila Amarir (personeelsgeleding) 
Via ISY wordt u geïnformeerd over de vergaderdata van de MR, dit schooljaar.  
 
Jeugdconsulente vanuit Jens 

Beste ouders van de Broederschool, 
 
Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Ik ben Nanique en ik ben sinds 
vorig jaar betrokken bij de Broederschool vanuit Jens. Jens biedt 
jeugd hulpverlening vanuit de gemeente. Sommige van jullie hebben 
me wellicht al eens zien verschijnen tijdens het knooppunt overleg. 
Ik wil graag voor ouders en kinderen een bekend gezicht worden 
zodat jullie, indien jullie hier behoefte aan hebben, bij mij terecht 
kunnen met vragen omtrent allerlei onderwerpen rondom jullie 
kinderen. Deze onderwerpen kunnen heel breed zijn en schroom 
niet om binnen te stappen om te kijken wat ik kan betekenen. 
Hierin kan het zijn dat ik niet altijd het antwoord heb, maar kan ik 
wellicht helpen om te kijken welke weg we kunnen bewandelen om 
dit antwoord wel te vinden. 
Onderwerpen waaraan men kan denken zijn bijvoorbeeld; 

• Onverklaarbaar gedrag van kinderen. 
• Slaapproblemen. 
• Stress bij kinderen. 
• Moeilijk nee kunnen accepteren. 
• Moeilijk om consequent te zijn. 
• Hoge druk ervaren omtrent school. 
• Ouders die zelf hoge druk ervaren omtrent ouderschap. 
• Druk gedrag van kinderen.  

Het behoort ook tot de mogelijkheden dat ik thuis langs kom om te bespreken wat er speelt en zo 
samen door middel van een of meerdere gesprekken te kijken of dit met een kortdurende aanpak 
kan worden omgebogen.         
Ik kijk er naar uit om jullie te leren kennen. 
  
Met vriendelijke groet, 
Nanique 
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Voorstellen Schoolmaatschappelijk werker vanuit Jens 

Hallo allemaal, 
 
Een nieuw gezicht, mijn naam is Emmy Smeets. Ik ben een energieke, jonge dame van 
24 jaar en sta te popelen om aan de slag te gaan als schoolmaatschappelijk werkster 
binnen de school. Je kunt bij mij terecht met hulpvragen maar uiteraard óók om 
gewoon even te kletsen. Ik ben aanwezig op dinsdag en donderdag en dagelijks te 
bereiken via esmeets@jenshelpt.nl . 
 
 
 
Leerlingenraad 

De kinderen van groep 4 t/m 8 hebben op prinsjesdag de 
leerlingen gekozen voor in de leerlingenraad. 
De leerlingenraad komt om de zes weken bij elkaar. 
De volgende leerlingen zitten in de leerlingenraad: 
Groep 4: Janeva 
Groep 5: Damian 
Groep 6: Saartje 
Groep 7: Rushayden 
Groep 8: Altamash 

 
 
 
 
 
Thema Blink Stem op mij: Debat in raadszaal 

Woensdag 19 oktober 2022 zijn de leerlingen van unit 3 op bezoek geweest in de raadzaal van de 
gemeente Heerlen. Ze werden daar hartelijk ontvangen door wethouder Van Zutphen en 7 
raadsleden van verschillende partijen uit de Heerlense gemeenteraad.   
 
Voorafgaande aan dit bezoek hebben we in de unit kennis gemaakt met politiek en politieke 
partijen. Hoe werkt dit eigenlijk in Nederland en in onze gemeente? Wat is het verschil tussen 
bijvoorbeeld een democratie en een dictatuur? Hoe kun je in een democratie invloed uitoefenen op 
de politiek? En wie is eigenlijk de baas in een democratie als Nederland?   
 
Als eindproject hebben de leerlingen van de unit zich verdeeld over 5 verschillende partijen en 
hebben ze nagedacht over wat ZIJ belangrijk vinden en wat er volgens hen zou moeten 
veranderen. Van een kookjuf en een moestuin op school, snoepen in de klas en het afschaffen van 
citotoetsen tot serieuzere onderwerpen als plastic soep, opwarmen van de aarde en sociale 
verantwoordelijkheid. Over al deze dilemma's hebben we leren debatteren. Het slotdebat hebben 
we dus woensdag 19 oktober in de raadzaal gevoerd. Voorafgaande aan het debat hebben we 
nog tips en tricks gekregen van de raadsleden die dit natuurlijk vaker doen.  
 
Enkele stellingen die voorbij zijn gekomen:  

- Iedere Nederlander mag nog maar 5 minuten douchen  
- F1 moet worden afgeschaft.  
- Alle dierentuinen moete dicht  
- Ik moet altijd kunnen zeggen wat ik denk  
- Verduurzamen mag geld kosten  

Iedere partij heeft goed van zich laten horen en we zijn dan ook ontzettend trots op onze 
leerlingen! 
 



 7 

 
 
 
Oudergesprekken 

Vanaf 2 november vinden er oudergesprekken op school plaats. U heeft hiervoor 
kunnen inschrijven via ISY. Tijdens deze gesprekken worden de ontwikkelingen van uw 
kind (-eren) met u besproken. 
 
Aanmelding 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 kelly.wiertz@innovo.nl   
 
 
Extra studiedagen 

Met goedkeuring van de MR zijn er na de herfstvakantie een aantal extra studiedagen/ middagen 
gepland. 

• Vrijdagmiddag 11 november vanaf 12.30u 

• Dinsdag 22 november hele dag (dit was eerst alleen de middag) 

• Maandagmiddag 5 december vanaf 12.30u 

• vrijdag 16 december hele dag 
 

Flessenactie OV 

Graag willen wij als oudervereniging jullie hulp vragen! We zijn begonnen 
met het inzamelen van petflessen/petflesje. We hebben inmiddels al meer 
dan €300,00 ingezameld! Met de opbrengsten vanuit deze actie willen we 
graag extra activiteiten of traktaties voor de kinderen regelen. Dus hebben 
jullie nog lege petflessen? Lever ze dan bij ons in! De lege flessen kunnen 
elke woensdagochtend tussen 08:20 en 08:30 ingeleverd worden op 
school. Jullie kunnen de flessen inleveren bij Naomi en Monique van de 
oudervereniging.  
 
Kienen 

Op vrijdagavond 18 november rond 19.00u organiseert de Oudervereniging een 
kienavond in het Broederhuis. Deze avond is voor kinderen, ouders en iedereen die 
mee wil kienen. 
Er zijn leuke prijzen te winnen. Houd 18 november alvast vrij in je agenda!  
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Ideeën schoolontbijt 

Donderdag heeft een grote groep ouders samen met school, GGD, Jens en parochie meegedacht 
over de invulling op de korte en lange termijn over de inzet van een ontbijt op school. Er is een 
werkgroep geformeerd die nu aan slag gaat. Binnenkort volgt er meer… 
 
Belangrijke data 

• 1 t/ m 18 november: Oudergesprekken voor alle kinderen. 

• Vrijdagmiddag 11 november: 12.30u school uit voor alle kinderen. 

• Maandag 14 november t/m vrijdag 18 november van 8.20-8.45u: Ouderinloop 

• Woensdag 16 november 19.00u: VVE bijeenkomst 

• Vrijdag 18 november: Kienen om 19.00u in het Broederhuis 

• Dinsdag 22 november: Studiedag, vrije dag voor alle kinderen 

• Vrijdag 3 december: Sinterklaasviering en school om 12.30u uit voor alle kinderen 

• Maandagmiddag 5 december: 12.30u school uit voor alle kinderen 

• Vrijdag 16 december: Studiedag, vrije dag alle kinderen 

• Dinsdag 20 december: Kerstactiviteit 

• Vrijdag 22 december: 12.30u school uit voor alle kinderen en start kerstvakantie 

• Maandag 9 januari eerste schooldag na kerstvakantie 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


