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100 jarig jubileum Broederschool 

In 2022 bestaat onze school 100 jaar. We willen dit feestjaar op een 
gepaste manier openen. Dit zal plaatsvinden op woensdag 02-02-
2022. Wat we allemaal gaan doen, verklappen we nog niet, dat blijft 
een verrassing.  
Belangrijk is dat de kinderen deze dag feestelijk naar school mogen 
komen. 
Dus trek je mooiste jurk of pak aan dan gaan we er samen een 
feestelijke dag en ook een feestelijk jaar van maken!!! 

 
Gedurende het schooljaar zullen er een aantal activiteiten worden 
gehouden in het kader van 100-jaar Broederschool. In de week van 4 t/m 8 juli is er een feestweek 
voor de leerlingen. Aansluitend is er een jubileumweekend op 9 en 10 juli 2022. Meer informatie 
hierover zal worden gedeeld via onze Facebookpagina:  
https://www.facebook.com/people/Broederschool-Heerlen/100073419783562/ 

 
 
Belangrijke data groep 8 

Donderdag 20 januari is er een info avond geweest voor alle leerlingen van groep 8. 
Hierbij zijn verschillende zaken besproken. Op ISY kunt u deze presentatie nogmaals terugvinden, 
maar hieronder vindt u de belangrijkste data voor groep 8: 
November – januari: open dagen VO (zie ISY) 

• November – januari: open dagen VO (zie ISY) 

• 10 februari: normeringsonderzoek route 8 

• 17 t/m 28 Januari: Data LOVS-toetsen M8 

• Vanaf februari: adviesgesprekken 

• 1 Maart: alle leerlingen aangemeld  

• 21 april: eindtoets Route 8 

• 13, 14 en 15 juli: schoolverlaterskamp 

• Woensdag 20 juli: afscheidsavond  
Bij de bovenstaande 2 data moet wel vermeld worden dat dit afhankelijk is van de Corona 
maatregelen op dat moment. Maar samen gaan we hun afscheid van de basisschool onvergetelijk 
maken.  

 
 
Babynieuws 

We zijn blij dat we kunnen vermelden dat juf Pascal en haar man Youri, op 

24 december 2021 de trotse ouders zijn geworden van dochter Chloë. 

Alles gaat goed met moeder en dochter en we feliciteren juf Pascal en 
Youri met hun eerste kindje. We hopen juf Pascal en Chloë, de komende 
weken op school te mogen begroeten, zodat de kinderen de kleine Chloë 
kunnen bewonderen en hun juf kunnen feliciteren. 
We wensen juf Pascal een prettig bevallingsverlof toe! 
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Tosca Menten in Unit 2 

De eerste twee weken van januari heeft de grappigste kinderboekenschrijfster van Nederland 
centraal gestaan in de groepen 4 en 5: Tosca Menten. 
De kinderen hebben veel geleerd over Tosca; wie is ze, hoe is ze schrijfster geworden en waar 
haalt ze haar inspiratie vandaan? 
Door middel van verschillende werkvormen hebben de kinderen kennis gemaakt met haar boeken 
zoals Dummie de Mummie en de chocoladetandarts.  
Tijdens de lessen technisch- en begrijpend lezen hebben we teksten uit haar boeken aangeboden 
en hieraan zaten verschillende leuke en creatieve verwerkingsopdrachten gekoppeld. Op de foto's 
zien jullie enkele resultaten. 
Over twee weken zullen wij jullie weer verrassen met ons volgende thema: de boeken van Paul 
van Loon! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thema Blink 

Vanaf 7 februari starten we met het nieuwe thema: Een eigen plek. Dit thema zal in de school 
terug te zien zijn. 
Unit 1 is al gestart met het thema bouwen en dit is duidelijk in alle hoeken in de klas, gang en 
leerplein terug te zien. 
                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rapporten en oudergesprekken 

Momenteel wordt er hard gewerkt om de CITO toetsen af te nemen. Dit is nu een hele opgave 

omdat we regelmatig kinderen missen i.v.m. ziekte of klachten. Als alle toetsen zijn 
afgenomen gaan de leerkrachten deze analyseren en samen bespreken. Hierna worden 
de rapporten gemaakt. De leerlingen ontvangen hun rapporten/ trotsmappen op 7 maart  
Vanaf 7 maart zijn de oudergesprekken Ouders/ verzorgers ontvangen een bericht wanneer ze 
zich hiervoor kunnen inschrijven via ISY. We streven ernaar om deze gesprekken live op school te 
laten plaatsvinden. 
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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 directie@broederschool.nl of kelly.wiertz@innovo.nl   
 

 
Oudercontributie  

We hebben de afgelopen maanden al de nodige oudercontributie binnen gekregen. We willen 
iedereen hier hartelijk voor bedanken. Zonder deze inkomsten is het onmogelijk om activiteiten te 
organiseren (denk aan het schoolreisje).  
We vragen dan ook vriendelijk aan iedereen die dit nog niet gedaan heeft om de oudercontributie 

over te maken voor 1 maart 2022.  Het bedrag bedraagt €15. 

Dat kan op onderstaande rekening: 
Oudervereniging Broederschool  
Rekeningnummer : NL 68ABNA0576286230 
Vermeldt hierbij de naam van uw kind en de klas. 
 
Alvast bedankt! 

 
Voorstellen juf Nicole 

Hallo iedereen! 

 
Mijn naam is Nicole Leers-Esmeijer en ik ben de nieuwe onderwijsondersteuner 
in unit 2 en 3. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag help ik uit in de 
groepen 4/5 en groep 7. Misschien kennen jullie mij al, misschien heb je mij zien 
langslopen of misschien wist je niet eens dat ik er was. Daarom wil ik mij graag 
even voorstellen. 
 
Wie ben ik? 
Zoals ik al aangaf, is mijn naam Nicole. Ik ben een afgestudeerd onderwijsassistent en ik ben 26 
jaar oud. Voordat ik bij jullie begon werkte ik in de midden- en bovenbouw van een school in 
Kerkrade. Ik heb een dochtertje van 2 jaar oud genaamd Aelyn, ik ben getrouwd en ik heb twee 
husky’s als huisdieren. In mijn vrije tijd probeer ik graag te doodelen (gekke en grappige poppetjes 
tekenen) of werk ik aan handlettering. Daarnaast ben ik ook hobbyfotograaf, hierbij maak ik foto’s 
van mensen, dieren en speciale dagen zoals trouwerijen. Zoals je leest zit ik niet snel stil. Soms 
doe ik dan ook een stapje terug met een goed boek en een lekkere deken op de bank. 
Wie weet kom je mij snel tegen in de klas of in de gangen. Als je wat wilt weten, wees dan niet 
bang om vragen te stellen. Bedankt en hopelijk tot snel! 
 
Groetjes, Juf Nicole 

 
 
Belangrijke data 

• Vrijdag 4 februari: 12.30u leerlingen vrij (studiemiddag) 

• Vrijdag 25 februari: 12.30u school uit en start carnavalsvakantie 

• Maandag 7 maart: Leerlingen ontvangen rapport 

• Maandag 7 t/m 11 maart: Oudergesprekken voor leerlingen groep 1 t/m 7 
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Wist u dat? 

• Twee leerlingen van onze school vorige week in de nieuwbouw zijn geweest van bs.Tarcisius 
en daar hebben mogen vertellen over onze school tegen wethouder Jordy Clemens. 

• Ze ontzettend nerveus waren, maar het wel super goed hebben gedaan. 

• We het eindresultaat gaan zien in een film van de gemeente Heerlen, die binnenkort zal 
verschijnen. 

• Jordy Clemens in maart op onze school als docent aanwezig zal zijn; 

• Hij in alle groepen geschiedenislessen komt geven; 

• Dit een onderdeel vormt van het feestprogramma rondom 100-jaar Broederschool; 

• Juf Gemma en Juf Anke het 2e gedeelte van de gymopleiding hebben gehaald! 

• Juf Nicole S (groep 4) en Juf Chantal een Master-opleiding volgen; 

• Meesterschap dus ook geldt voor veel juffen op onze school; 

• Juf Gemma heel handig is; 

• Ze samen met haar familie allemaal kleurenmonsters heeft genaaid; 

• Deze intensief worden gebruikt in groep 3; 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


