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’t Broedertje  

   

 Kerkraderweg 7 6416CC Heerlen 045-571.61.41 * info@broederschool.nl  

 
 
100-jarig jubileum Broederschool 

 
Houd Facebook in de gaten voor nog meer beeldmateriaal over 100 jaar Broederschool! 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100073419783562 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Gezonde school 

De Broederschool heeft het vignet Gezonde School opnieuw behaald. Met het vignet Gezonde 
School laat onze school zie dat we voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door 
deskundigen. We zijn trots op dit behaalde resultaat! 

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder 
schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een 
veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en 
sociale ontwikkeling van haar leerlingen. 

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Welzijn. Hiervoor worden 
de volgende activiteiten ingezet: 

- Degelijks evalueren met de groepsthermometer 
- Het benoemen van de Groen Kampioen 
- Wekelijks wordt er een sociokring gedaan; 
- Toezicht houden op de speelplaats volgens de methode Effectieve Conflicthantering 

Juf Chantal is onze conflictleerkracht en werkt samen met 
meester Tim en juf Pascal in de werkgroep Sociaal 
Emotionele Ontwikkeling. We zijn er trots op om een 
Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van 
onze school het logo Gezonde School- periode 2022-2025.  
Zo kan iedereen zien dat onze school een gezonde school 
is!”  

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten 
over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl  
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100 jaar Broederschool: Geschiedenislessen door wethouder Jordy Clemens 

Op donderdag 17 maart werd meester Jordy door Dylan van de leerlingenraad ontvangen. Meester 
Jordy heeft in alle groepen een geschiedenisles gegeven. Voor een dag weer terug naar zijn 
eerdere beroep geschiedenisleraar. De kinderen en de juffen hebben genoten! Bedankt voor de 
interessante lessen! 

 
100 jaar Broederschool: Bomenkraamkamer 

Op vrijdag 25 maart is de Bomenkraamkamer geopend!       

Op deze dag hebben alle 
leerlingen geholpen met het 
planten van jonge boompjes 
die we uit het Aambos 
hebben gehaald. Fantastisch 
om te zien hoe enthousiast 
alle kinderen waren, samen 
met hulp van ouders, opa's 
en oma’s enz. Dank aan alle 
vrijwilligers van IVN, de 
ouders van oudervereniging, 
ouders, Frisse Wind, De 
Kopsalon en gemeente 

Heerlen!      

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

Krantenartikel zaterdag 26 maart 2022 
Dagblad de Limburger 
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100 jaar Broederschool: Sponsoring 

Op dit moment zijn er al veel bedrijven/ relaties die ons financieel willen steunen om er een mooi 
feest van te maken voor de leerlingen. We danken onderstaande bedrijven/ relaties voor deze 
steun: 

 

• C Mill 

• Derez Glazenwasserij               

• GrausBouw B.V. 

• Perfect Brandpreventie  

• Rechtop juristen 

• Verloskundigenpraktijk Puur 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Blokuur unit 1 

Na een hele lange tijd zijn we binnen unit 1 weer gestart met het blokuur en hebben we 
groepsdoorbrekend gewerkt! De kinderen hebben super goed hun best gedaan! 

 
Thema Bouwen 

In unit 2 zijn we aan de slag gegaan met het thema "Bouwen". Kinderen leren hoe huizen worden 
gebouwd. In de praktijk betekent dit dat de kinderen met verschillende materialen zijn gaan 
bouwen. Ze ontdekken hoe ze stabiele constructies maken (steunpilaren / verdeling gewicht / 
verstevigen van materialen), maar ook dat niet ieder materiaal geschikt is om mee te bouwen.  
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Het Paviljoen 

 
De groepen 4 en 5 krijgen les vanuit onderwijsunits aan de Oliemolenstraat 60. Vroeger werd deze 
leslocatie gebruikt als leslokalen van de UTP (Universiteit voor Theologie en Pastoraat) en werden 
deze leslocaties “het Paviljoen” genoemd. In het verleden heeft de Broederschool met regelmaat 
les gegeven vanuit diverse noodlocaties op de Molenberg. Helaas lagen deze leslocaties niet altijd 
dichtbij en is dit in 2022 wel het geval. Het team hoopt dat het gebruik van “het Paviljoen” van 
tijdelijke aard is en wil de school graag weer terug onder één dak. Dit zal echter nog enige tijd op 
zich laten wachten, omdat hiervoor aanpassingen nodig zijn in het gebouw aan de Kerkraderweg 
7. De komende vijf jaar zullen wij daarom zeker gebruik blijven maken van “het Paviljoen”.  
 
 
Unit 2 verhuist naar het Paviljoen 

 
Op maandag 9 mei zal unit 2 starten in het Paviljoen. In de vakantie zullen de lokalen ingericht 
worden zodat er na de meivakantie meteen gestart kan worden. 
 
Afspraken m.b.t. halen en brengen leerlingen unit 2: 

• De kinderen van groep 4 en 5 worden ’s morgens afgezet en ’s middags opgehaald door 
ouders bij de Broederschool Kerkraderweg. 

• De kinderen lopen onder begeleiding van de leerkrachten naar en van ’t Paviljoen. 

• In de grote pauze spelen de kinderen op het plein van de Broederschool. 

• Er komt een oversteekplek bij de Holleweg en de Kerkraderweg. 

• Indien kinderen onder lestijd opgehaald of gebracht moeten worden, dan kan dit via de 
poort in het hek en dan het pad volgen langs het hek naar ‘t Paviljoen. 

• Houd er rekening mee dat er geen mogelijkheid is om te parkeren op het terrein van ’t 
Paviljoen. 

 
Er wordt momenteel nog hard gewerkt om de lokalen helemaal te renoveren en om buiten 
helemaal klaar te maken. 
Hieronder al een eerste voorproefje van hoe mooi het geworden is: 
 

 
 
 
Ingang unit 1 en unit 3 

De leerlingen unit 1 komen nog steeds het schoolplein op bij de poort aan de Holleweg. 
De leerlingen van unit 1 gaan naar binnen bij de deur waar nu de speelplek is van de PSZ, de 
speelplek van PSZ die wordt verplaatst. 
Unit 3 gebruikt de poort en de ingang, voor hen verandert er niets. 
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Juf Pascal weer aan het werk 

Juf Pascal heeft op maandag 11 april haar werk weer hervat, haar zwangerschapsverlof zit er al 
weer op. Vanaf maandag 9 mei zal juf Pascal groep 2/3 weer voor haar rekening nemen op ma-di-
do-vrij. Op woensdag zal juf Stefani in groep 2/3 staan en meester Tim in groep 8. 
 
 
Groep 6 

Groep 6 bracht op 31 maart een bezoek aan de tentoonstelling van Keith Haring in het Glaspaleis. 
Naast de uitleg en het bekijken van de schilderijen hebben ze zelf ook een tekening gemaakt met 
als voorbeeld de figuren van Keith Haring. De kinderen waren erg enthousiast! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thema Stadsmakers Blink 

Bij het Blink thema 'Stadsmakers' heeft juf Sarah met groep 8 een eigen metroplan bedacht voor 
de route 'Maastricht-Heerlen'. Wat een gave resultaten! 
 
 
Start nieuwe thema Blink 

Na de meivakantie starten wij met een nieuw thema van Blink: Grote 
Experimenten.  
In unit 1 en 2 gaat het over handige uitvinders.  
Mensen zijn slimme uitvinders! Maar hoe kom je erop? Wie bedacht de 
balpen of het theezakje? En hoe zit een fietsbel eigenlijk in elkaar?  
In Unit 3 gaat het over: Wonderlijke uitvinders  
De kinderen vormen zich een breed beeld van uitvindingen, ze leren dat 
een uitvinding een probleem oplost en dat sommige technieken van dieren worden 
afgekeken.  
 
 
 
 
 
 
 
 

100 jaar Broederschool: banieren laten Broederschap zien! 

Begin mei worden 25 banieren opgehangen worden in de straten rondom de Broederschool. 

Deze banieren maken zichtbaar dat we gebruik gaan maken van de extra lokalen. Wij zijn blij 

dat we dichtbij het hoofdgebouw onderdak hebben gevonden en het voelt speciaal dat dit 

gebeurt in het jubileumjaar 2022. De Broederschool is onlosmakelijk verbonden met de wijk 

Molenberg en voelt de warme band die er is tussen kinderen-ouders-wijkbewoners en 

partners. De Broederschool leert de kinderen de Broederschapsgedachte. Investeren in 

elkaar leidt tot wederzijds begrip en een respectvolle dialoog met elkaar. In de periode van 

mei 2022 t/m november 2022 hangen er banieren op en rondom de Broederschool met de 

tekst Broederschap op de Molenberg. Deze banieren maken het 100 jarig bestaan van de 

school zichtbaar én onderstrepen tevens de Broederschapsgedachte. De wijkbewoners 

worden door de school uitgenodigd voor een dialoog met elkaar. 
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Bezoek Kasteel Hoensbroek 

De groepen 4 en 5 brachten een bezoek aan Kasteel Hoensbroek. Wij leerden hoe we een page 
konden worden. Rekenen voor de rentmeester, schrijven met een veer, verkleden als een ridder, 
we deden het allemaal. De kerker was een beetje eng, maar gelukkig hoefde er niemand achter te 
blijven. Het was leuk en leerzaam. We hebben genoten én zijn een heleboel pages rijker. 
 

 
Grote Rekendag  

Donderdag 31 maart was de Grote Rekendag! Alle groepen hebben hier aan meegedaan. Het was 
een dag met speelse rekenopdrachten en onderzoekend rekenen. Het thema van de Grote 
Rekendag 2022 was Bouwavonturen, aansluitend bij ons thema Bouwen. 
 

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. 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 10 mei 2022.  Het bedrag is €15.  
 
Dat kan op onderstaande rekening:  
Oudervereniging Broederschool   
Rekeningnummer: NL 68ABNA0576286230  
Vermeldt hierbij de naam van uw kind en de klas.  
 
Alvast bedankt! 
 
 
 

mailto:kelly.wiertz@innovo.nl
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Afscheid meester Hans 

Op vrijdag 1 april heeft meester Hans afscheid genomen van de Broederschool. 
Meester Hans deed de administratie van school. Meester Hans heeft in alle groepen afscheid 
genomen. Groep 7 en 8 hebben zelfs een grote spelling- en rekenquiz met meester Hans gedaan. 
Alle kinderen hebben een traktatie van meester Hans ontvangen. We wensen meester Hans veel 
geluk toe! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meester Hans samen met juf Sanne tijdens het afscheidsfeestje 

 

Paasontbijt 

Op vrijdag 15 april hebben alle groepen genoten van gezellige Paasactiviteiten. De dag begon met 

het Paasontbijt, de kinderen hadden veel lekkers meegenomen! Dank je wel hiervoor! 💛Ook 

heeft de Paashaas een bezoekje gebracht en hebben de kinderen paaseieren gezocht bij de 
boomkraamkamer. Het Paasverhaal werd gekoppeld aan de boomkraamkamer. De 
boomkraamkamer staat ook voor nieuw leven en een nieuw begin. Ook heeft de eiertischwedstrijd 
plaatsgevonden. De winnaars hebben iets lekkers meegekregen! Het was een geslaagde 

dag🐰🐣 
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Start nieuwe thema Blink 

Na de meivakantie starten wij met een nieuw thema van Blink: Grote 
Experimenten.  
In unit 1 en 2 gaat het over handige uitvinders.  
Mensen zijn slimme uitvinders! Maar hoe kom je erop? Wie bedacht de 
balpen of het theezakje? En hoe zit een fietsbel eigenlijk in elkaar?  
In Unit 3 gaat het over: Wonderlijke uitvinders  
De kinderen vormen zich een breed beeld van uitvindingen, ze leren dat 
een uitvinding een probleem oplost en dat sommige technieken van dieren worden 
afgekeken.  

 
 
Wist u dat:  

• Op 16 maart 1950, precies jaar geleden meester Herman op de Broederschool 
startte? 

• De leerlingen van de groepen 3 en 4 die de communie doen druk bezig zijn met de 
voorbereidingen; 

• Deze leerlingen op donderdag 14 april brood hebben gebakken in het Broederhuis; 

• Dit brood goed is gelukt en erg lekker smaakte! 

• We na de meivakantie ouders gaan uitnodigen om een kijkje te gaan nemen in onze 
school; 

• Ouders dan kunnen zien hoe het nieuwe lokaal van hun kind (groepen 1 t/m 5) eruit 
ziet; 

• We in de vakantie eerst zorgen dat alle spulletjes op de plaats staan; 

• U daarna snel wordt uitgenodigd om te komen kijken; 

• We ons hier al erg op verheugen! 

 
Belangrijke data 

• Zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei: Meivakantie  

• Donderdag 26 mei en 27 mei Hemelvaart: Vrij alle leerlingen 

• Zondag 29 mei: Communie leerlingen groep 3 en 4 

• Maandag 6 juni: 1e Pinksterdag: Vrij alle leerlingen 

• Dinsdag 7 juni: Studiedag: Vrij alle leerlingen 
 
 
 

 
 


