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Update Covid-19
Afgelopen week zijn versoepeling gestart t.a.v. het Covid-19 beleid. Alle groepen zijn op school,
maar zijn er veel leerlingen op school, die klachten hebben. Wij verzoeken aan u om leerlingen met
klachten thuis te houden en te gaan testen. Helaas hebben we ook aan aantal medewerkers ziek en
doen we ons best om alle leerlingen naar school te laten komen. Mocht dit niet helemaal gaan
lukken, ontvangt u hierover bericht.
Vele beperkingen zijn opgeheven en op school willen we behoudend te werk gaan om te
voorkomen dat groepen wederom geen les kunnen krijgen. We handhaven 1,5 meter
afstand, hygiënemaatregelen, testen bij klachten en ouders zijn nog niet toegestaan in het
gebouw vanwege de beperkte ruimte die we hebben.
Wat gaan we wel aanpassen?
• De leerlingen hoeven niet meer in de cohorten te blijven, waardoor er weer meer
mogelijkheden zijn voor samenwerkend leren en leren op de leerpleinen. De
groepsindelingen gaan we niet meer wijzigen, we blijven tot het einde van het schooljaar in
de groepen zoals ze nu zijn.
•

Tijdens het buitenspelen kunnen de leerlingen weer gebruik maken van het hele plein.

•

De tijden dat de leerlingen naar binnen mogen komen, worden weer aangepast richting de
oude norm:
De poorten gaan open om 8.20 uur en de kinderen kunnen dan direct naar binnen
komen. Om 8.25 uur gaat de eerste bel en om 8.30 uur starten de lessen. Alle leerlingen
moeten dan aanwezig zijn.

•

Externen (logopediste, ergotherapeute, etc.) zijn weer welkom op school, maar vanwege
beperkte ruimte moeten we hierin keuzes maken.

Op het einde van het schooljaar zullen we op een gepaste wijze het schooljaar afronden. Helaas
kunnen ouders hierbij niet aanwezig zijn, vanwege de beperkte ruimte die we hebben. Voor de
leerlingen van groep 8 zijn er schoolverlatersdagen en een afscheidsavond, waarbij ouders wel
welkom zijn.
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Verbouwing POVH-‘t Meuleke Broederschool
POVH ’t Meuleke heeft een wachtlijst en moet de peuters van de Molenberg regelmatig
doorverwijzen naar andere plekken buiten de wijk. Dit is geen fijne situatie. Daarom zal er een
verbouwing plaatsvinden in de zomervakantie. Om ervoor te zorgen dat dit klaar is bij de start van
het schooljaar zullen er een aantal voorbereidende werkzaamheden gaan plaatvinden op de korte
termijn.
Groep 1 C van juf Vivian en juf Nicole zal daarom vanaf vrijdag les krijgen in de wintertuin,
bij de groepen 1-2. Deze leerlingen kunnen alvast wennen aan het samenwerken met de
kleuters van groep 1-2 A en 1-2B.
De afgelopen schooljaren heeft onze school te maken gehad met een stabiele en forse groei van
het aantal leerlingen. Dit betekent op dit moment dat we merken dat we ‘uit onze voegen barsten’.
We zijn met de gemeente Heerlen in gesprek over een oplossing en de verbouwing van POVH
’t Meuleke is stap 1 van dit plan. We hopen snel meer duidelijkheid te kunnen geven over de
vervolgstappen, waardoor we meer ruimte gaan krijgen.
Vakantierooster
Het vakantierooster voor schooljaar 2021-2022 is bekend en ziet er als volgt uit. Zoals u kunt zien
zijn het aantal vrije middagen flink teruggenomen en gaan de leerlingen volgend schooljaar 77 uur
meer naar school, dan afgelopen jaar (de bedoeling was). Momenteel is de kalender van schooljaar
2021-2022 in de maak. U zult deze kalender ontvangen bij de start van het nieuwe schooljaar.
Vakanties
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
Feestdagen
Paasmaandag
Hemelvaartsdag
Pinkstermaandag
Studiedagen/studiemiddagen
16-09-2021
20-10-2021
07-12-2021
24-12-2021
04-02-2022
25-02-2022
15-04-2022
19-04-2022
25-05-2022
07-06-2022
08-07-2022
22-07-2022

26 juli 2021 t/m 03 september 2021
25 oktober t/m 29 oktober 2021
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
28 februari 2022 t/m 4 maart 2022
25 april 2022 t/m 6 mei 2022
25 juli 2022 t/m 2 september 2022
18-04-2022
26-05-2022 + 27-05-2022
06-07-2022
Hele dag
Hele dag
Hele dag
Hele dag
Halve dag (vanaf 12.30)
Halve dag (vanaf 12.30)
Halve dag (vanaf 12.30)
Hele dag
Hele dag
Hele dag
Halve dag (vanaf 12.30)
Hele dag
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Oudercontributie schooljaar 2021-2022
De afgelopen 2 jaar hebben we vanuit de oudervereniging de
oudercontributie laten doorlopen. We hebben deze 2 jaar geen
schoolreisje kunnen laten doorgaan zoals jullie van ons gewend zijn.
Om dit te compenseren hebben we besloten dat de ouderbijdrage voor
het schooljaar 2021-2022 €17.50 zal zijn voor de groepen 1t/m7. Voor
groep 8 zijn de kosten 82.50 dit is meteen inclusief de bijdrage aan het
schoolkamp. Het bedrag is opgebouwd uit de volgende bedragen.

Groep 1-2-3
Sint 7.50 euro
Schoolreis 10 euro
Totaal: 17.50 euro

Groep 4-5-6-7
Sint 2,50
Schoolreis 15,Totaal: 17.50 euro

Groep 8
Sint 2.50
Schoolkamp 80.00
Totaal: 82.50

De ouderbijdrage zal dus eenmalig €17.50 zijn.
Groetjes de oudervereniging
Wist-u-dat:
• Onze leerlingen erg hebben genoten van de Beweegdag;
• We erg blij waren dat we dit konden aanbieden op school;
• De organisatie in handen lag van Heel Heerlen beweegt
• Er deze week groepsactiviteiten gepland staan;
• De groepen 1 t/m 7 a.s. vrijdag een groepsactiviteit hebben;
• De groepen 1-2 naar Monkey Town gaan;
• De groepen 3 t/m 7 naar Jump XL gaan;
• Er voor de leerlingen van groep 8 schoolvertalersactiviteiten staan gepland;
• Deze activiteiten wordt aangeboden door de oudervereniging;
• De Broederschool in 2022 een jubileumjaar heeft;
• We dan 100 jaar bestaan en dat we al volop bezig zijn met de voorbereidingen hiervan.
• We in 2022 een feestweek krijgen waarin we dit gaan vieren.
• We u hier snel over gaan informeren!
• Het laatste Broedertje van dit schooljaar over drie weken verschijnt!

Belangrijke data:
•
Week van 12 juli: oudergesprekken
•
Week van 19 juli: rapport mee naar huis
•
23 juli start de vakantie!
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