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Schoolsluiting Broederschool 

 
De Broederschool is vanaf maandag 20 december gesloten. Er wordt geen afstandsonderwijs 
verzorgd. De school zorgt voor noodopvang, waardoor medewerkers niet ook nog 
afstandsonderwijs kunnen verzorgen. De ouder(s)/ verzorger(s) zijn hier via ISY over 
geïnformeerd. Elke unit zal via ISY handreikingen geven aan de leerlingen over schoolse zaken 
die ze thuis kunnen uitvoeren.  

 
Extra leslocatie voor de Broederschool 

Ruimtegebrek 
Sinds enige tijd hebben we te maken met een gebrek aan ruimte in onze school, doordat er veel 
nieuwe leerlingen zijn binnengestroomd. Groep 3 krijgt al 2 jaar les in de kleine gymzaal en bij de 
start van dit schooljaar kregen 2 groepen les op een leerplein: groep 4-5  en groep 2-3. Vanwege 
de kou hebben we leerlingen van groep 2-3 verdeeld over de andere groepen, maar zit groep 4-5 
nog steeds op het leerplein.  
 
Op zoek naar oplossingen 
Omdat dit geen optimale situatie is zijn we al geruime tijd in gesprek met de Gemeente Heerlen. 
Uitbreiding in het huidige gebouw is verkend, maar bleek niet mogelijk omdat ook de Vrije school 
groeit en momenteel al gebruikt maakt van een tweede leslocatie op de Heerlerbaan.  We hebben 
de ruimtes in het Broederhuis bekeken, maar deze bleken niet goed bruikbaar als leslokaal.  
 
Extra leslocatie 
We zijn blij dat we in de nabijheid van onze school een oplossing hebben gevonden. Naast het 
grote witte gebouw aan de Oliemolenstraat 60 ( de Super Studio’s) liggen in het groen, op het 
einde van een grasveld, drie leslokalen. Deze leslokalen liggen op een loopafstand van ongeveer 
400 m van de Broederschool en werden door de vorige gebruikers “het Paviljoen” genoemd. In 
2022 wordt er gestart met het opknappen en naar verwachting kunnen we vanaf de meivakantie 
gebruik maken van deze leslokalen. 
 
Unit 2  
We kiezen ervoor om de leerlingen van de groepen 4 en 5 les te laten volgen vanaf deze extra 
leslocatie. De leerlingen van de groepen 1-2-3 zijn hiervoor te klein en de leerlingen van unit 3, 
willen we graag in het hoofdgebouw lesgeven, omdat ze daarna uitstromen naar het voortgezet 
onderwijs.  
Doordat de extra leslocatie dichtbij is, zal er niks veranderen m.b.t. het halen en brengen van de 
leerlingen. De Broederschool blijft de plek waar de leerlingen van de groepen 4 en 5, gebracht en 
gehaald worden door de ouders 
 
Interne verhuizing 
Nadat unit 2 intrek heeft genomen in “het Paviljoen” verhuizen de leerlingen van de groepen 1-2-3 
naar de gang waar nu de peuterspeelzaal en de groepen 4-5 zitten. De peuters van verhuizen naar 
de kleuterlokalen en de kleine gymzaal komt weer beschikbaar voor bewegingsactiviteiten. 
 
Verdere verloop 
We zullen u de komende maanden blijven informeren over de stand van zaken van de nieuwe 
leslocatie. Vandaag start de communicatie hierover naar buurtbewoners.  We gaan ervanuit dat de 
maatregelen in het voorjaar van 2022 zijn opgeheven zodat we u t.z.t. kunnen verwelkomen in de 
“veranderde” Broederschool en op de extra leslocaties aan de Oliemolenstraat. 
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Workshops geworteld 

In oktober hebben de leerlingen van onze school workshops gevolgd vanuit het project 
“Geworteld”. Er zijn activiteiten uitgevoerd in het Aambos en er zijn creatieve opdrachten gemaakt 
rondom bomen. Het resultaat van de groepen 6-7- en 8 is zichtbaar in de Broederschool. 
Bovenaan het oude trappenhuis is een bomententoonstelling zichtbaar.  
 

 

Filmpremiere CineKid 

De Broederschool werkt voor het derde jaar met het 
programma IMC Basis. Elke week krijgen de leerlingen van 
groep 7 en 8 les van gepassioneerde professionals uit 
verschillende vakgebieden. Diana Dijkstra is de coördinator 
van onze school, die steeds zorgt voor een gevarieerd 
aanbod. 
Het programma IMC basis wordt mede mogelijk gemaakt 
door sponsoren en partners, verspreid door heel 
Nederland. Een van deze partners is Cinekid. ’s Werelds 
grootste media-festival voor jongeren van 3-14 jaar heeft 
een lessenreeks opgezet van 4 lessen waarbij de leerlingen 
mee worden genomen in alle facetten en beroepen die er 
nodig zijn om een film te maken.  
Gastdocent én documentairemaker, Joris Souren leerde de 
kinderen alles over het bedenken van je verhaal tot het editen, en van het acteren tot regisseren. 
Sommige leerlingen ontdekten dat ze acteren wel heel leuk vinden, terwijl een andere leerling hele 
creatieve ideeën had voor de verschillende camerastandpunten. Samenwerken is belangrijk om tot 
een goed resultaat te komen en daar hebben ze goed in kunnen oefenen. 
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Première in de Royal 
Het eindresultaat van de lessenreeks is op vrijdag 17 december te zien met een heuse 
filmvertoning in de Royal. De leerlingen van de groepen 6-7 en 8 zullen naar de Royal gaan om 
zichzelf en hun klasgenoten te zien stralen op het witte doek.  
 

Kerstviering 

Op vrijdag 17 december zullen wij op een gepaste manier Kerstmis viering met onze leerlingen. Er 
wordt gestart met een feestelijk ontbijt, waarbij aan de kinderen is gevraagd om zich extra feestelijk 
te kleden. De leerlingen van de groepen 6-7 en 8 zullen, na afloop aan de filmpremière, een 
bezoek brengen aan de Pancratiuskerk om de kerststal te bewonderen. Voor de andere groepen is 
er een kerstprogramma in de eigen groep.  
 

Feestelijke opening 100 jaar Broederschool 

Op maandag 10 januari openen wij ons jubileumjaar samen met de leerlingen. Er wordt dan de 
aftrap gegeven van een aantal feestelijkheden omdat we vieren dat de Broederschool 100 jaar 
bestaat. Er zijn een aantal activiteiten gepland rondom dit jubileum. In de week van 4 t/m 10 juli is 
de feestweek voor onze leerlingen. Meer informatie hierover volgt en gaat ook verschijnen op onze 
facebookpagina Broederschool Heerlen. 
 

Boek 100 jaar Broederschool 

Om de rijke historie van onze school vast te leggen wordt er een groot fotoboek gemaakt door Mat 
Snijders met de titel: “100 jaar Broederschool-Molenberg”. Bent u, of kent u, een oud-leerling van 
onze school stuur dan een bericht naar: 100jaar.broederschool@innovo.nl. De schrijver van het 
boek, neemt dan snel contact met u op. 
 

 
 
Wist-u-dat 

 
- Meester Herman vorige week 92 jaar is geworden; 
- Meester Herman nog steeds als vrijwilliger werkzaam is voor onze school; 
- Hij momenteel vanuit thuis werkt, en ons dus vanaf afstand ondersteunt; 
- Er diverse masterclasses worden aangeboden aan de leerlingen van groep 8; 
- Het fijn is dat de leerlingen online voortgezet onderwijsscholen kunnen bezoeken; 
- De oudervereniging veel vragen krijgt over het betalen van de oudercontributie; 
- Informatie hierover te vinden is op ISY; 
- We met spanning afwachten of er babynieuws komt van juf Pascal; 
- Het voor alsnog rustig is; 
- Juf Tamara de vervangster is van juf Pascal en samen met juf Gemma in groep 3 werkt. 
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Belangrijke data: 

 
- Maandag 10 januari: eerste schooldag na de kerstvakantie 
- Vrijdag 4 februari om 12.30u: studiemiddag leerlingen vrije middag. 
- Vrijdag 25 februari om 12.30u: start carnavalsvakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe en een gezond 2022.  
Hopelijk tot 10 januari 2022 weer op school! 

 
Team Broederschool Heerlen 


