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100-jarig jubileum Broederschool
Op 2 februari hebben we het jubileumjaar op een
feestelijke manier geopend.
Hierbij een greep uit onze activiteiten:
De rode loper lag uit voor de leerlingen;
Het Broederschoollied werd voor het eerst
gezongen;
Er is een luchtfoto gemaakt van alle leerlingen en
medewerkers;
Het feestlogo is onthuld door wethouder Jordy
Clemens en bestuurder Nicole van Wolven;
De ballonnen pilaren werden onthuld door ons
leerlingenpanel;
Meester Herman Souren heeft de feestvlag gehesen;
En er was champagne en wat lekkers voor iedereen!
Houd Facebook in de gaten voor nog meer beeldmateriaal over 100 jaar Broederschool!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100073419783562

Ballonnenwedstrijd
Woensdag 2 februari hebben we het feestjaar geopend van 100 jaar
Broederschool. We hebben het Broederlied gezongen, de nieuwe
vlag gehesen en een 100 van ballonnen onthuld. Alle kinderen
hebben geprobeerd te raden uit hoeveel ballonnen de 100 bestaat.
Er zaten 360 kleine ballonnen verwerkt in de grote 100. Aurelie uit
groep 8 had het aantal precies goed. In unit 1 en unit 2 zaten Arin,
Wensleymir en Yasin het dichtstbij. Proficiat en veel plezier met
jullie prijs!
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100 jaar Broederschool: project Stadsmakers
Na de carnavalsvakantie starten we met het thema Stadsmakers/ bouwen maar, waarbij onze
leerlingen gaan leren over de historie van Heerlen en over
het ontstaan van de Broederschool. Om dit traject
feestelijk te openen hebben de leerlingen van de groepen
6,7 en 8 een bezoek gebracht aan Schunck. Hier werd de
workshop Ge(k)raakt gevolgd. Om het geheim van het
glaspaleis te ontdekken moet de code gekraakt worden!
De leerlingen zijn in groepen aan de slag gegaan en
hebben hierbij het Glaspaleis verkent aan de hand van de
thema's techniek, kunst, architectuur en mode. De klas
heeft goed moeten samenwerken om genoeg letters te
verzamelen om te kluis te openen. Het is de kinderen
gelukt om de kluis te kraken en wat het geheim was....
??????????????
Dit kunnen de kinderen u zelf vertellen!
De komende weken gaan we bij het nieuwe thema
Stadmakers nog meer leren over de architect van onze
school en de geschiedenis en mogelijke toekomst van de stad Heerlen.

100 jaar Broederschool: Geschiedenislessen door wethouder Jordy Clemens
In het kader van het project Stadsmakers zal wethouder Jordy Clemens gaat op donderdag 17
maart gastlessen verzorgen op onze school. Hij zal in de groepen 4 t/m 8 een geschiedenisles
geven en in de groepen 1 t/m 3 een prentenboek voorlezen rondom het thema BOUWEN. Jordy
Clemens zal op deze dag zijn oude beroep als geschiedenisleraar weer oppakken en we zijn blij
dat hij hiervoor een hele dag heeft vrijgemaakt. We wensen meester Jordy veel succes toe deze
dag!

100 jaar Broederschool: sponsoring
Om alle feestelijkheden voor de leerlingen mogelijk te maken zijn wij nog op zoek naar sponsoren.
Kent u iemand of wilt zelf sponsoren? Neem dan contact op susanne.kikken@innovo.nl of
nicole.arets@innovo.nl of vivian.blaauw@innovo.nl
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100 jaar Broederschool: Bomenkraamkamer
Op vrijdag 25 maart gaan de leerlingen kleine jonge boompjes vanuit het Aambos herplaatsen op
een nieuwe locatie aan Voskuilenweg. Hier wordt een bomenkraamkamer gemaakt, waar deze
jonge boompjes kunnen groeien. Als ze groot genoeg zijn, krijgen ze een plek op de Molenberg
waar ze groot kunnen groeien en misschien ook wel 100 jaar worden, net zoals de Broederschool.
De bomenkraamkamer is ontstaan n.a.v. de audiowandeling “Geworteld”, tijdens Cultura Nova. De
leerlingen van onze school hebben zich toen verdiept in bomen en samen hebben we
geconcludeerd dat de meeste jonge bomen in het Aambos niet volwassen worden vanwege
gebrek aan licht en ruimte. En dat terwijl we bomen zo nodig hebben.
De Broederschool heeft toen samen met oudervereniging gekeken wat we kunnen betekenen voor
de toekomst van de bomen en voor de kinderen. Wij vinden het belangrijk om de kinderen
bewuster te maken van hun toekomst en die van anderen inwoners in de wijk.
Daarom gaan we aan de Voskuilenweg- ter hoogte van nr 109 - een Bomenkraamkamer
aanleggen. Leerlingen van groep 7 en 8 van de Broederschool zullen de boompjes op 25 maart in
het Aambos uitgraven. Diezelfde middag worden ze - ruim 150 stuks - door de leerlingen van de
groepen 1 t/m 6 in het volle licht gepland om ze tot wasdom te laten komen. De kinderen hangen
naamlabels aan ‘hun’ boom zodat ze kunnen volgen hoe die, net als zij, groot groeit. Deze
naamlabels maken ze zelf tijdens een workshop in de klas. Met deze bomenkraamkamer ‘kweken’
we enerzijds bomen, maar planten tegelijkertijd zaadjes voor een warme relatie tussen jeugd en
natuur. De leerlingen gaan de kraamkamer ook onderhouden, het is daardoor zeker geen
eenmalige activiteit.
Om dit alles mogelijk te maken zoeken we ouders die ons op deze dag helpen met het planten van
de boompjes of die structureel een bijdrage willen leveren bij het onderhoud van de
bomenkraamkamer. Meer informatie hierover volgt binnenkort via ISY.
Dit project is een samenwerking van de Oudervereniging Broederschool - Frisse Wind - Geworteld
en Gemeente Heerlen. We zijn er als school trots op dat de Oudervereniging de financiële
middelen voor dit unieke project heeft weten te regelen. De bomenkraamkamer op de Molenberg
zal de eerste bomenkraamkamer in Nederland zijn. Hiermee laten we als Broederschool zien dat
we een rijke traditie hebben, maar ook bezig zijn met de toekomst van onze kinderen én onze wijk.
De bomenkraamkamer draagt bij aan het vergroenen van de wijk en vormt hiermee een blijvende
herinnering aan 100 jaar Broederschool.

100 jaar Broederschool: het schoolkoor gaat weer van start
Op maandag 7 maart start het schoolkoor weer. Meester Carlo hervat de repetitie om te werken
aan het grote doel: een optreden van het schoolkoor tijdens de feestweek. Om te zorgen dat het
koor een goed optreden kan verzorgen is het belangrijk dat alle leden van het koor elke week
aanwezig zijn. Op maandag 7 maart ontvangen de deelnemers een strippenkaart waarmee ze
kunnen sparen voor 12 stickers. Als het lukt om de strippenkaart vol te krijgen, ontvangen de
kinderen GRATIS een t-shirt met het gouden schoollogo erop. Vind je het leuk om het schoollied
100 jaar Broederschool te zingen en wil je nog meer hippe liedjes zingen? Meld je dan aan bij juf
jamila.amarir@innovo.nl. Wees er snel bij want er zijn nog maar enkele plekjes beschikbaar. Het
schoolkoor repeteert elke maandag van 14.30u tot 15.30u in het Broederhuis.
Lezen is topprioriteit
Op school is lezen toppioriteit en dat is terug te zien in onze lessen.
Unit 2 koppelde een instructietekst en liet de kinderen de instructie meteen toepassen. De
instructietekst was een schminckinstructie. Dit leverde veel actieve betrokkenheid op bij onze
leerlingen.
Wist u dat het goed én leuk is om kinderen in de carnavalsvakantie te laten lezen of om ze voor te
lezen? We adviseren u dan ook om in de vakantie eens een bezoekje te brengen aan de
bibliotheek in de stad. De bibliotheek in Heerlen heet Schunck en dit gebouw is ontworpen door
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Frits Peutz, die ook de Broederschool heeft ontworpen. De bibliotheek ligt op de Bongerd en is
GRATIS te bezoeken en het lidmaatschap voor kinderen is ook gratis. Een bezoek aan de
bibliotheek SCHUNCK is een leuke invulling van de dag omdat er in de Bibliotheek meer te doen is
dan boeken lezen. Zie hier meer informatie over de activiteiten voor alle leeftijden.

Valentijnsdag
Valentijnsdag, de dag waarop je iets liefs voor elkaar doet. In het kader van onze kernwaarde
Broederschap, vonden wij het een leuk idee om hier vandaag aandacht aan te besteden. Bij
binnenkomst lag er voor de kinderen van unit 2 een kleinigheidje klaar. Ook hebben we tijdens
begrijpend lezen aandacht besteed aan het verhaal achter Valentijnsdag.
Tijdens de schrijfles moesten de kinderen een geheime code ontcijferen en tijdens de tekenles
werden er mooie valentijnskaarten voor elkaar gemaakt. Kortom, een dag waarbij we weer even
stil hebben gestaan bij onze kernwaarde BROEDERSCHAP!

Letterfeest in groep 3
Maandag 21 februari heeft groep 3 het letterfeest gehad. Alle letters zijn
geleerd en daarom was er feest. De kinderen kwamen binnen over de rode
loper en kregen een letterkampioen medaille. Vervolgens hebben ze
letterbingo gespeeld met letterchips en ranja erbij. Hierna werd er een
verhaaltje geoefend die ze bij de uitreiking van het lettercertificaat aan de
ouders lieten horen. Tussendoor zijn er letters van klei en Lego gemaakt,
lettertwister, piccolo, miniloco en met de speelleesset gespeeld.
Trots op groep 3!

Rapporten en oudergesprekken
De meeste toetsen zijn momenteel afgerond. De leerlingen ontvangen hun rapport/ trotsmap op
7 maart. Vanaf 7 maart zijn de oudergesprekken u heeft hiervoor kunnen inschrijven via ISY. De
gesprekken zullen live op school plaats vinden. Tijdens deze gesprekken worden de resultaten van
de toetsen met u besproken.
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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 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!

100 jaar Broederschool: Alaaf
Zoals ieder jaar, organiseert de Carnavalsvereniging de Winkbülle een knutselwedstrijd voor alle
Heerlense scholen. Deze wedstrijd heet: “friekelen”. Friekelen is het dialectwoord woord voor
knutselen. Ook dit jaar heeft de Broederschool weer meegedaan. In het kader van ons 100 jarig
jubileum heeft iedere groep 1 praalwagen gemaakt. Alle wagens samen vormen een mooie
optocht. Het thema vanuit de Winkbülle is bloemen. Hier hebben wij uiteraard gehoor aan gegeven
in combinatie met een gouden randje voor ons 100 jarig bestaan.
Dit leverde dit fantastische resultaat op:

Gekke Harendag
Op donderdag 24 februari was het “Gekke Harendag” op school. Wat een creatieve kapsels
hebben we voorbij zien komen! Super om te zien! Hieronder een kleine impressie:
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Blauw Sjuut bezoekt Broederschool
Op donderdag 24 februari heeft de Blauw Sjuut de Broederschool bezocht. Dit was een feestelijk
en uitbundig moment. Verder hebben de Winkbülle bekend gemaakt dat er 3 kinderen in de prijzen
zijn gevallen met de kleurwedstrijd. Groep 7 is in de prijzen gevallen met de Friekelwedstrijd. Ze
hebben de 2e prijs gewonnen; de kinderen mogen met de hele groep naar de bioscoop in Heerlen.
Na afloop werden alle kinderen getrakteerd op een heerlijke “poefel”. De leerkrachten werden
getrakteerd op een mooie taart, ter gelegenheid van ons 100-jarig jubileum.
Dank je wel voor deze super verrassing!

Traktatie carnavalsvrijdag
Op vrijdag 25 februari ontvangen alle leerlingen een zakje chips van CV Molenberg.
Dank je wel hiervoor! We vieren deze dag verkleed met een spellencircuit en een
carnavalsquiz.

Wist u dat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meester Hans (administratie) bijna met pensioen gaat;
Hij op 31 maart zijn laatste werkdag heeft op de Broederschool;
We op vrijdag 1 april afscheid nemen van hem;
Er veel oud-leerlingen, ouders en (ex) personeelsleden zijn die een bijdrage hebben
geleverd aan het boek 100 jaar Broederschool;
Er momenteel hard wordt gewerkt om dit boek op tijd af te krijgen;
U een bijdrage kunt leveren door foto’s of een kort verhaal aan te leveren;
U dit kunt sturen naar 100jaar@broederschool.nl;
We iedereen een welverdiende vakantie toewensen;
De school weer start op maandag 7 maart 2022.

Belangrijke data
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Donderdag 17 maart: gastlessen door wedhouder Jordy Clemens
Vrijdag 25 maart: bomenplanten in de bomenkraamkamer
Vrijdag 1 april: afscheid meester Hans
Zondag 20 maart: presentatiemis Eerste Heilige Communie.
Vrijdag 15 april: studiemiddag school om 12.30u uit
Maandag 18 april: Paasmaandag vrije dag
Dinsdag 19 april: Studiedag, vrije dag
Donderdag 21 april: Eindtoets Route 8 voor leerlingen van groep 8
Zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei: Meivakantie
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