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’t Broedertje  

  
 

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

 
 
Banieren Broederschap op de Molenberg 

Sinds mei 2022 hangen er 25 banieren rondom de Broederschool met de tekst:  
 

100 jaar Broederschool 
Broederschap op de Molenberg 

 
 
 
 
 
 

Deze banieren zijn mogelijk gemaakt door de gemeente Heerlen en de 
sponsoren: rechtop Juristen- Perfect Brandbeveiliging en C-Mill en maken het jubileumjaar 
duidelijk zichtbaar voor wijkbewoners. De Broederschapsgedachte is binnen de school duidelijk 
doordat er elke week in alle groepen een sociokring wordt gevoerd. Leerlingen gaan met elkaar in 
gesprek en bedenken samen wat ze kunnen doen om de groepsdynamiek te versterken. 
Broederschap staat voor investeren in de relatie, dat leidt tot wederzijds begrip en een respectvolle 
dialoog met elkaar. 
 
Tijdens het jubileumjaar willen we bewoners van de Molenberg uitnodigen om in gesprek te gaan  
met een buurtbewoner die je niet kent. Wees nieuwsgierig naar elkaar en stel vragen. Wie weet 
ontdek je nieuwe kansen en mogelijkheden en ontstaat er wederzijds begrip en een respectvolle 
dialoog. 
 

Wij dagen de buurtbewoners uit: 
 

Ga in gesprek met een onbekende buurtbewoner en maak hiervan een selfie. Stuur deze foto naar 
100jaar.broederschool@innovo.nl en geef aan wat het verrassend was in het gevoerde dialoog.  
We zijn heel benieuwd en hopen de selfies te kunnen delen in de volgende nieuwsbrief. 
 
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 
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Programma feestweek 

Op 02.02.2022 is het jubileumjaar van de Broederschool feestelijk geopend.  
Gedurende dit jaar vinden er een aantal feestelijkheden plaats. Tijdens de feestweek (4 t/m 9 juli 
2022) gaan we met de leerlingen Terug in de tijd. De leerlingen krijgen vooraf les over het leven 
van vroeger. Gedurende de feestweek gaan de leerlingen daadwerkelijk ervaren hoe het vroeger 
eraan toe ging op de Broederschool. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Maandag 4 juli     Terug in de tijd met een bezoek aan de Royal.  
        
Dinsdag 5 juli*     Een schooldag uit 1922 

Theater op school: “De klas van Broeder Bernardus” 
Workshop “de Kunst van het schrijven” 
Oud-Hollandse spelen 

 
Woensdag 6 juli *    Feestprogramma voor ouders  

met o.a. Salsa workshop voor ouders 
Broederschool got Talent.  

 
Donderdag 7 juli     Schoolreisje voor alle groepen 
   
Vrijdag 8 juli   Feestochtend met rode loper/ lekkere hapjes  
    en een speciaal optreden van De Droomband.  

Ouders kunnen bij dit optreden aansluiten 
 
Vrijdag 8 juli     Feestavond voor genodigden 
      Presentatie boek 100 jaar Broederschool 
      Optreden schoolkoor 
 
Zaterdag 9 juli     Jubileum dag voor geïnteresseerden 
      Inschrijftermijn is verlopen.   
 
* Informatie over deelname hulpouder/ deelnemer volgt via ISY 
 
 
Eerste Heilige Communie 

 
Op zondag 29 mei was het feest voor Genilla, 
Destiny, Angelina, Sri-Vaidrinedy, Gioia, Diyo, 
Jojo, Jazzley-Joy, Raf, Noah, Angeliqa, Cliff en 
Isabella. 

Ze hebben hun Eerste Heilige 
Communie ontvangen in de kerk van de 
Molenberg. 
Het was een mooie viering waarbij veel 
familieleden, vrienden en leerkrachten van onze 
school aanwezig waren. De communicantjes 
kijken terug op een mooie dag.  
We bedanken deken Bouman, juf Anita, juf Anke, 
alle ouders en vrijwilligers die ervoor gezorgd 

hebben dat het een feestelijke viering was. 
In het voorjaar van 2024 zal er opnieuw een mogelijkheid zijn om de Eerste Heilige Communie te 
doen in de kerk van de Molenberg voor de leerlingen van onze school die dit wensen.     
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IMC Basis 

Vrijdag 3 juni bekeek groep 8 preparaten onder de microscoop tijdens de lessen 

van IMC Basis passend bij het thema ‘’Wonderlijke Uitvinders’’.             

 
 
 
 
 
 
Materialen meenemen naar school 

Op de schoolkalender staat vermeld dat het niet is toegestaan om materialen mee te nemen naar 
school. We willen u daar nadrukkelijk aan herinneren dat het niet is toegestaan om telefoons 
mee naar school te nemen. Het meenemen van materialen is alleen toegestaan als leerkrachten 
hiertoe een verzoek doen via ISY.  
 
Bezoek aan de boerderij 

Donderdag 2 juni zijn de groepen 1 en 2 naar de boerderij geweest. Ze hebben daar een hele 
leuke en leerzame dag gehad. De kinderen hebben kennis gemaakt met boerin Toos die ons de 
kneepjes van het vak heeft geleerd. Ze heeft de kinderen geleerd hoe we melk moeten maken 
voor de kalfjes, ze heeft de peuter- en kleuterkoeien laten zien, de kinderen mochten met hun 
eigen kruiwagen en schep maïs gaan halen voor de koeien en ze hebben de stal geveegd. Als 
laatste heeft Toos ons de melkmachine laten zien en mochten de kinderen verse melk proeven. 
Kortom: het was een geweldige dag, die zeker voor herhaling vatbaar is. Kijk hier voor een sfeer 
impressie. Op ISY staan bij fotoboeken nog veel meer foto’s. 
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Voorbereidingen schooljaar 2022-2023 in volle gang 

Op dinsdag 7 juni is het team flink aan de slag gegaan met de voorbereidingen van het schooljaar 
2022-2023. Volgend schooljaar blijven we werken met de programmalijnen: 
Lezen is topprioriteit en Op mij kun je Rekenen. We kiezen ervoor om de onderwijskundige 
ontwikkelingen verder uit te diepen, om te zorgen dat de kwaliteit van ons onderwijs verder 
verbeterd. 
We zien dat het zich loont om te investeren in leesonderwijs en rekenonderwijs omdat zichtbaar is 
dat dit ervoor zorgt dat de resultaten van de leerlingen verbeteren.  
Momenteel oriënteert het team zich op een nieuwe rekenmethode en onderzoeken we of het 
haalbaar is om hier volgend schooljaar mee van start te gaan. 
 
Personele wisselingen 

Aan het einde van dit schooljaar gaan we afscheid nemen van juf Vivian en van juf Pascal. Juf 
Vivian heeft naast haar baan op de Broederschool een eigen succesvolle praktijk. Het combineren 
van twee banen lukt niet langer en juf Vivian heeft de keuze gemaakt om haar onderwijscarrière 
stop te zetten. Wij vinden dit erg jammer, maar respecteren deze keuze. 
 
Juf Pascal zal de Broederschool ook verlaten en ze gaat aan de slag op Basisschool 
Keuningshöfke in Koningsbosch. Juf Pascal kiest hiervoor voor een INNOVO school die dichter bij 
haar woonplaats ligt waardoor haar reistijd halveert, iets wat wij goed begrijpen. 
 
We vinden het erg jammer dat juf Vivian en juf Pascal onze school gaan verlaten en we zullen ze 
zeker gaan missen. Uiteraard laten we juf Vivian en Pascal niet ongemerkt vertrekken en zullen wij 
op het einde van het schooljaar afscheid nemen van deze juffen. 
 
Invulling vacatures 

Het is ons gelukkig gelukt om de vacatures in te vullen en hiermee zijn we erg blij, gezien de 
krapte op de arbeidsmarkt. Met ingang van schooljaar 2022-2023 verwelkomen wij juf Xen, juf 
Christine en juf Kim op de Broederschool. In het laatste Broedertje van dit schooljaar kunt u 
kennismaken met deze nieuwe medewerkers van onze school. 
 
Uitbreiding uren Interne Begeleiding 

Met ingang van schooljaar 2022-2023 zal juf Nicole Slangen de taak van Intern Begeleider van de 
groepen 1 t/m 3 gaan invullen. Vanwege het groeiend aantal leerlingen is het noodzakelijk om ook 
de uren van de Interne Begeleiding uit te breiden. Juf Nicole zal samen met juf Jill de leerkrachten 
gaan ondersteunen bij hulpvragen rondom leerlingen. 
Juf Nicole zal daarnaast werkzaam blijven als leerkracht in unit 2. 
 
Groepsindeling schooljaar 2022-2023 

 
De groepsindeling voor schooljaar 2022-2023 is als volgt: 

Unit 1 Groep 1-2 A Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt in de 
groepen 1-2. 
’s Middags wordt er groepsdoorbrekend gewerkt 
in de unit. 

Groep 1-2 B 

Groep 3 

Medio febr. 2023: 
start instroomgroep 

Unit 2 Groep 4 In de ochtend wordt er lesgegeven in de 
stamgroep en ’s middags wordt er 
groepsdoorbrekend gewerkt in de unit. 

Groep 5 

Groep 4-5 

Unit 3 Groep 6 In de ochtend wordt er lesgegeven in de 
stamgroep en ’s middags wordt er 
groepsdoorbrekend gewerkt in de unit. 
Het aanbod in de schakelklas is hetzelfde als in 
groep 6, alleen is deze instructiegroep kleiner. Op 
sommige momenten is groep 6 één groep er wordt er 
les gegeven door meerdere personeelsleden.  

Schakelklas groep 6 

Groep 7 

Groep 8 

 
In de week van 11 juli wordt de groepsindeling bekend gemaakt. Er is een kennismakingsmoment 
gepland op woensdagochtend 20 juli in de nieuwe groepen.  
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Resultaten 

Monitor sociale veiligheid 
De leerlingen van de groepen 6-7-8 hebben de monitor sociale veiligheid ingevuld. De uitslag 
hiervan is een 8,6. Het is fijn om te zien dat de leerlingen zich prettig voelen op onze school. 
Uiteraard gebeuren er wel eens incidentjes die niet zo leuk zijn. We proberen de leerlingen te 
blijven leren om de procedures te volgen en ze te ondersteunen bij het zelf oplossen van de 
problemen, waardoor hun Meesterschap groeit. Daar waar dit niet kan volgen wij de richtlijnen van 
ons protocol Omgaan met Ongewenst Gedrag. 
 
Eindtoets groep 8 
De leerlingen van groep 8 hebben de eindtoets gemaakt en de scores waren conform de gegeven 
adviezen.  
We zien deze scores op groepsniveau: 
Rekenen: 80 % score op 1 F-niveau 
Lezen: 100% score op 1 F-niveau 
Taal: 100% score op 1 F-niveau 
We zijn tevreden met deze resultaten en feliciteren de leerlingen en leerkrachten hiermee. 
De gemiddelde score van dit jaar ligt niet op het niveau dat we normaal gesproken halen, maar 
gezien de roerige “Corona” jaren was dit niet haalbaar. 
 
‘t Paviljoen 

Sinds 9 mei krijgen de leerlingen van unit 2 les in het Paviljoen. 
Inmiddels zijn de kleine opstartproblemen verholpen, zoals geen wifi en problemen met de 
riolering. We zijn nog in afwachting van de gemeente wanneer de oversteekplaatsen gearceerd 
worden. Het naar en teruglopen naar ’t Paviljoen verloopt prima. 
De leerkrachten vertrekken om 8.25u vanaf het schoolplein samen met alle leerlingen naar ’t 
Paviljoen. 
 

 
 
 
 
Wonderlijke uitvinders 

Bij het vorige thema deden de kinderen van groep 6 t/m 8 allerlei proefjes i.v.m. het thema 
'Wonderlijke uitvindingen'. Zo leerden ze over de werking van elastiekjes, dat peper bang is voor 
afwasmiddel en dat rozijnen een leuk dansje voor je doen als je ze in een glas Spa Rood laat 
zwemmen. 
 



 6 

 
 
Het beste idee van de Broederschool 

De leerlingen van unit 2 zijn door de leerkrachten uitgedaagd om nieuwe uitvindingen te bedenken. 
Deze zijn op vrijdag 10 juni gepresenteerd aan 50 ouders tijdens de finale van “Het beste idee van 
de Broederschool”. Alle aanwezige ouders zaten in de jury en uiteindelijk was het beste idee: 
 

DE ELECTRISCHE ONDERBROEK!! 

 
Mohammed, Damian, Yordano, Ariba de ontwerpers van de elektrische onderbroek! 

 
De ontwerpers hebben een eerste mannenversie ontworpen en gaan de komende periode aan de 
slag om ook een vrouwenmodel te ontwerpen…we zijn benieuwd! 
We hebben geconcludeerd dat alle deelnemers grote winnaars en dat het thematisch werken leidt 
tot grote betrokkenheid en veel plezier bij leerlingen, leerkrachten en ouders.  
 
 
Thema kunst en rekenen in groep 1/2 

 
Afgelopen periode zijn de kinderen uit unit 1 omgetoverd tot 
kunstenaars. Alle kinderen uit unit 1 hebben geleerd over het 
thema "Kunst." De kinderen hebben verschillende activiteiten 
uitgevoerd waarbij het verhaal "De stip" centraal stond. Ook 
hebben zij geleerd over soorten kunst, over verschillende 
kunstenaars zoals Piet Mondriaan, Wassily Kandinsky en 
Leonardo da Vinci, over het museum en over het kunstatelier. 
Samen hebben wij ook super veel kunst gemaakt. Wat hebben wij genoten van de creatieve kant 
van de kinderen! 
 
Ben je nieuwsgierig naar het verhaal over de stip? Vraag het uw zoon/dochter maar. Zij weten vast 

waarover wij het hebben      
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Deelname peutervierdaagse 

De leerlingen van groep 1-2 hebben deelgenomen aan de peutervierdaagse en zijn de dag 
begonnen met een rondje wandelen door de wijk. Dit zorgde voor veel energie en een goede start 
van de dag. 

 
 
 
Belangrijke data 

• Vanaf woensdag 8 juni 2022: start afname Citotoetsen (groep 3 t/m 7) 

• Feestweek: 4 juli t/m 8 juli 2022 

• Schoolkamp groep 8: 13 t/m 15 juli 2022 

• Afscheidsavond groep 8: 20 juli 2022 

• Kennismaking leerlingen in nieuwe groep: 20 juli 2022 

• Start zomervakantie: vrijdag 23 juli 2022 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


