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52e jaargang 

 

 

 

’t Broedertje  

  
 

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

 
Feestweek 

We kijken terug op een fantastische feestweek! Kinderen, leerkrachten en ouders hebben genoten 
tijdens deze mooie week! Het was een feestweek met een gouden randje, eentje om nooit meer te 
vergeten! 
Wij willen iedereen bedanken die geholpen heeft om deze feestweek mogelijk te maken en in het 
bijzonder de werkgroep 100 jaar Broederschool, de teamleden, de Oudervereniging, de vele 
Sponsoren en de vele ouders die geholpen hebben! Zonder jullie was deze feestweek niet mogelijk 
geweest. 
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100 jaar Broederschool: Sponsoring 

Veel bedrijven/ relaties hebben ons financieel gesteund tijdens om onze fantastische feestweek 
mogleijk te maken! We danken onderstaande bedrijven/ relaties voor deze steun: 
 

• C-Mill 

• Derez Glazenwasserij                     

• GrausBouw B.V. 

• Perfect Brandpreventie  

• Rechtop juristen 

• Verloskundigenpraktijk Puur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekening: de juffen en meester tijdens de Feestweek 100 jaar Broederschool 
van Adam uit groep 3 

 
 
Bedankje leerlingenraad 

Maandag 18 juli ontvingen de leerlingen van de leerlingenraad 
van dit schooljaar een bedankje voor hun inzet en hun 
geweldige ideeën.  
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Kunstwerk groep 3 

Na een wedstrijd onder verschillende scholen is groep 3 van de 
Broederschool uitgekozen om mee te doen met het Keith Haring 
kunstproject in Schunck. 
 
Voor de wedstrijd hadden ze allemaal een Keith Haring poppetje 
versierd en deze hebben we samen in een 100 gemaakt, dit omdat 
zoals u weet de school 100 jaar bestaat. Na enkele weken in 
spanning gezeten te hebben, zijn wij uiteindelijk uitgekozen en 
mochten we deelnemen aan het kunstproject. 
 
We zijn op donderdag 9 juni naar Schunck geweest, hier kregen de 
kinderen een rondleiding bij de tentoonstelling van Keith Haring. Ze 
leerde hoe hij leefde, waarom hij de poppetjes tekende en wat de 
betekenis van zijn poppetjes was. Ze kwamen ze erachter dat hij 
baby’s en kinderen het belangrijkste vond. Hij liet ze dan ook altijd stralen door er stralende 
streepjes omheen te tekenen. Daarnaast kregen de kinderen een workshop snel poppetjes 
tekenen op de manier zoals Keith Haring dit deed. Hier leerde ze vooral dat hij alleen maar de 
buiten lijnen tekende en zo weinig mogelijk details. 
 
Op maandag 13 juni en woensdag 15 juni kwam er een kunstenaar in de klas. Als voorbereiding 
hierop hadden de kinderen eerder al tekeningen moeten maken met hun favoriete bezigheid; 
hobby of iets van de school. Tijdens deze workshop gingen de kinderen aan de slag om een “glas 
in lood” kunstwerk van vliegerpapier te maken. Ze kregen stukjes gekleurd vliegerpapier en 
moesten hiermee kun eigen tekening gaan “inkleuren”. 
 
De kunstenaar heeft een mooie lichtbak gemaakt, gaat deze aan dan komt het jaar 1922 
tevoorschijn, het jaar van de oprichting van de Broederschool. Wilt u het kunstwerk komen 
bewonderen, kom dan gerust eens kijken bovenaan de trap bij de hoofdingang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bert Nelissen vertelt…… over Broeders en Zuster, muizentandjes en Nova Zembla 

Maandag 27 juni hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 op de Broederschool les gekregen 
van Bert Nelissen, bestuursvoorzitter van Innovo. “Meester Bert” heeft de leerlingen verteld over 
zijn eigen schooltijd. Hij kreeg les van Zusters in Mariagewanden (Hoensbroek). Bert Nelissen 
vertelde dat hij vroeger als straf muizentandjes moest maken. Dit deed je door de randen van een 
papier in te knippen en ze vervolgens om te slaan, zodat je een kartelrand kreeg.  Deze oefening 
was bovendien goed als oefening voor de fijne motoriek.   

  
  
Bert Nelissen vertelde dat Broeders en Zusters 100 jaar geleden 
lesgaven, toen de Broederschool werd gebouwd. De Broeders 
woonden in het Broederhuis, dat toen St. Bernardus heette. Naast 
het lesgeven én (veel) bidden werkten de Broeders ook in de tuin, in 
de keuken of in de zorg. De Broeders maakten ook zelf veel boeken 
zoals bijvoorbeeld de boeken van Wipneus en Pim en 
schoolmaterialen, zoals de schoolplaat van Nova Zembla.  
  



 4 

Tijdens deze les hebben de leerlingen geleerd over de overwintering op Nova Zembla.  Het was 
een interactieve les waarbij de leerlingen muizentanden en muizentrapjes hebben gemaakt en zelf 
verhalen hebben geschreven.  
  
  
Bert Nelissen heeft zijn Meesterschap laten zien en hierbij veel kennis kunnen overdragen aan 
onze leerlingen. Mede hierdoor gaan de leerlingen goed voorbereid de feestweek in. We bedanken 
Bert Nelissen voor de inspirerende lessen waarbij hij zorgde voor actieve betrokkenheid bij onze 
leerlingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rijke schooldag 

We hebben een subsidie van AUGEO binnengehaald om d.m.v. sport bij te dragen aan het 
versterken van veerkracht van de leerlingen. We vinden het belangrijk dat de kinderen meer 
bewegen en willen de kinderen meer bewegingsonderwijstijd gedurende de week aanbieden. 
Hierdoor is mogelijk om dit schooljaar de volgende activiteiten aan te bieden. 

• Gymlessen door vakleerkracht 
 Alle groepen krijgen les van de vakleerkracht gymnastiek.  

• Judo en dans 
 De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 krijgen 18 weken judo en 18 weken dansles van 45 
 minuten onder schooltijd aangeboden. 

• Naschools sportaanbod 
 Er zal een keer per week van een naschoolsportaanbod worden  aangeboden voor de 
 groepen 3 t/m 8. Hier kunnen de kinderen zich per cyclus voor inschrijven. 

• Pauzesport 
 Er zal een keer per week pauzesport door Alcander worden aangeboden voor de leerlingen 
 groep 3 t/m 8.  

• Kindgesprekken 
 Juf Chantal heeft in de middagen tijd voor kindgesprekken om het welbevinden van de 
 leerlingen te vergroten. 
 
Wat hebben we bereikt afgelopen schooljaar: 

• Implementatie methode Blink; 
• Pilots t.a.v. geïntegreerde aanpak wereldoriëntatie- begrijpend lezen-technisch lezen-taal; 
• Visie kleuteronderwijs is opgesteld; 
• Nascholing Het Jonge Kind (2 medewerkers); 
• Nascholing feedback geven (gehele team); 
• Nascholing Rekenen (gehele team) en praktijkdagen hebben geleid tot kwaliteitskaart 

Rekenen; 
• Nascholing Begrijpend Lezen (gehele team) en praktijkdagen hebben geleid tot 

kwaliteitskaart Begrijpend Lezen; 
• Kwaliteitskaart professionele cultuur; 
• Invoering ParnasSys; 
• Verhuizing naar het Paviljoen; 
• Viering schoolfeest 100 jaar Broederschool; 
• Boek 100 jaar Broederschool Molenberg. 
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Kamp groep 8 

Van 13 tot en met 15 juli is groep 8 op kamp geweest. 
Wat was het fijn na 2 jaar corona weer echt op kamp te 
kunnen gaan! 
We hebben heel veel gedaan: klimmen op een 
klimwand, kanovaren, over touwbruggen klimmen, 
spelletjes en heel veel gezwommen. 
Weinig geslapen, maar dat hoort erbij! 
Het smokkelspel 's nachts mocht natuurlijk niet 
ontbreken. Stiekem best spannend zo in het donker, 
maar wel heel leuk! 
Iedereen was enthousiast, maar ook wel weer blij om 
uiteindelijk thuis uit te kunnen rusten. (Ook de 
begeleiding was wel toe aan slaap na deze 3 dagen...) 
Kortom een heel gaaf kamp waar we met plezier op 
terug kunnen kijken! 
 
 
Afscheid juf Pascal 

 

Na een geweldige 4 jaar op de Broederschool is het helaas tijd om afscheid te 

nemen. Volgend jaar start ik op een basisschool dichter bij huis. 

Ik wil jullie bedanken voor de leuke tijd die ik hier heb gehad. Ik ga jullie 

allemaal, zowel kinderen, ouders als collega’s missen.  

Een hele fijne vakantie en veel plezier en succes komend schooljaar!  

    

 Liefs juf Pascal 

 
Afscheid juf Vivian 

Beste ouders en lieve kinderen, 
 
Mijn pijn in mijn hart neem ik afscheid van de Broederschool en van 
het onderwijs.  
Ik verkeer in een luxepositie waar binnen het voor mij niet meer 
mogelijk is om twee banen te combineren. Sinds 2012 heb ik een 
eigen praktijk naast het onderwijs. Ik behandel mensen met een 
zwangerschapswens en met veel succes! Sinds ik doorverwijzingen 
krijg van huisartsen, ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken is mijn 
praktijk dusdanig gegroeid dat ik het niet meer gecombineerd krijg 
met het onderwijs. Na 20 jaar met veel plezier voor de klas te hebben 
gestaan, is nu de tijd aangebroken om deze keuze te maken en 
volledig voor mezelf te werken als ZZP'er.  
 
Heel eerlijk, deze keuze valt me ontzettend zwaar, maar ik krijg het niet meer gecombineerd met 
ook nog een gezin met 4 kinderen. Van de 20 jaar in het onderwijs, heb ik 16 jaar kleuters gehad. 
Dit vind ik het allerfijnste om te doen, maar ga ik ook zo ontzettend missen: de eerlijkheid, de 
spontaniteit, de vrolijkheid, de zorgeloosheid, de leuke uitspraken van kleuters en de vele knuffels 
(soms met snot) ... Daarnaast ga ik het geweldige team van de Broederschool onwijs missen. Ik 
heb me hier vanaf dag een welkom gevoeld. Voor mij is op dit moment de cirkel rond: als kind heb 
ik ook op de Broederschool gezeten en nu met 100 jaar Broederschool en 20 jaar in het onderwijs 
een mooi moment om te stoppen, voor mijn gevoel op mijn hoogtepunt. 
 
Ik wil alle ouders allemaal ontzettend bedanken voor het vertrouwen in mij en het fijne en open 
contact. Ik wens jullie allemaal een mooie en gezonde toekomst toe met jullie kinderen. Geniet 
allemaal van een welverdiende vakantie en wie weet tot ziens! 
 
Liefs, met een hoop tranen, juf Vivian 
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Groepsindeling 2022-2023 

 

   Groep ma  di  wo  do  vrij  

  

Unit 1 

1-2a    Juf Stefani  Juf Stefani  Juf Stefani  Juf Stefani Juf Stefani 

1-2b Juf Yade  Juf Yade  Juf Yade  Juf Yade  Juf Yade  

Vanaf febr. 1C 

LIO 

Juf Yana Juf Yana Juf Yana Juf Yana Juf Nicole 

3              Juf Gemma  Juf Gemma Juf Gemma Juf Gemma Juf Gemma 

Onderwijsondersteuner Juf Nicole A en Juf Kim 

  

Unit 2 

4 Juf Xen Juf Xen Juf Xen Juf Xen Juf Xen 

5 Juf Anke  Juf Anke Juf Anke Juf Anke Juf Anke 

Schakelklas groep 4 

ochtend 

Juf Chantal Juf Chantal Juf Chantal Juf Chantal Juf Nicole S 

Onderwijsondersteuner Juf Jamila 

  

Unit 3 

6    Juf Christine Juf Christine Juf Christine Juf Christine Juf Christine 

6  Instructie ochtend Juf Silvia  Juf Silvia Juf Silvia 

(om de week) 

Juf Silvia Juf Silvia 

7 Juf Wendy Juf Wendy Juf Wendy Juf Wendy Meester Tim 

Juf Sanne 
8 Juf Sanne   Juf Sanne Juf Sanne Juf Sanne  

Onderwijsondersteuner Meester Tim  

  Vakleerkracht 

gymnastiek 

  Meester 

Maurice 

    Meester 

Maurice 

  IB  Juf Jill   Juf Jill   Juf Jill  Juf Jill 

  IB Juf Nicole S Juf Nicole S       

  Directie (adj)  Juf Kelly  Juf Kelly  Juf Kelly Juf Kelly   

  Directie  Juf Susanne Op sommige momenten aanwezig Juf Susanne  

 

Verder werken er in onze school:  

Administratief medewerker: Annemie Block (ma)  

Conciërge: John (wo ochtend en vrij middag) 

Ondersteuner: Ria van Vlimmeren (ma t/m do) 

Administratieve ondersteuning: Herman Souren 

  

Contactgegevens teamleden: 

- stefani.ramljak@innovo.nl  - nicole.arets@innovo.nl 

- yade.kalsbeek@innovo.nl  - jamila.amarir@innovo.nl 

- gemma.buchleitner@innovo.nl  - kim.beckers@innovo.nl 

- xen.debets@innovo.nl   - annemie.block@innovo.nl 

- chantal.habets@innovo.nl  - john.snackers@innovo.nl 

- anke.brouwers@innovo.nl  - ria.vanvlimmeren@innovo.nl 

- silvia.silvius@innovo.nl   - nicole.slangen@innovo.nl 

- christine.degraaf@innovo.nl  - jill.america@innovo.nl 

- wendy.huijnen@innovo.nl  - kelly.wiertz@innovo.nl 

- sanne.deheer@innovo.nl  ` - susanne.kikken@innovo.nl 

- tim.daniels@innovo.nl 

- yana.middelhoven@innovo.nl 
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Even voorstellen 

Hallo allemaal, 
Ik ben Xen Debets. 
Ik ben 21 jaar en heb afgelopen jaar de PABO afgerond. 
Komend jaar krijg ik groep 4 en zal van maandag tot en met 
vrijdag voor de klas staan. 
Naast mijn werk op school ben ik vaak te vinden bij ‘Slide’, hier dans ik en 
geef ik dansles. 
Daarnaast zijn mijn hobby’s nog oppassen 
en gezellig samen zijn met vrienden en familie. 
 
 
 
 

 
Even voorstellen. 
Mijn naam is Kim Beckers en ik werk vanaf komend 
schooljaar op de Broederschool als 
onderwijsondersteuner. Ik zal gaan ondersteunen bij 
de units 1 en 3. 
Vanaf 2003 heb ik met veel plezier in de kinderopvang gewerkt en na een 
korte vervangingsperiode op de Broederschool neem ik na 19 jaar afscheid 
van de kinderopvang om als onderwijsondersteuner aan de slag te gaan. 
Samen met mijn partner Ramon en twee kinderen, Milan en Livia wonen we 
met veel plezier in Heerlen. 
Ik ben te omschrijven als een sportief en sociaal persoon die graag dingen 

onderneemt. Mocht u nog meer over mij willen weten, vraag het gerust! 
Ik heb erg veel zin in het nieuwe avontuur en kijk ernaar uit jullie allen te mogen ontmoeten. 
 
 
Hallo, Dit ben ik, Christine de Graaf. Leerkracht! Maar ook 
sportinstructeur. Moeder. Dochter. Vriendin. Collega. Ik houd van 
wandelen (al dan niet met mijn hond), van gek doen en van goede 
gesprekken. Ik ben een mensen-mens, maar kan ook goed alleen zijn. 
Ik word blij van fris gewassen lakens, geritsel van de boombladeren en 
van een lekker kopje thee. Ik ben alles behalve perfect. Ik ben een 
mens die nog steeds elke dag leert en daar ben ik heel trots op. Ook 
ben ik overtuigd dat elk kind wilt leren. Hoe mooi is het dat ik daar een 
onderdeel van kan zijn. Ik ben een ZUVe-leerkracht. Mijn lessen zullen 
altijd Zinvol, Uitdagend en Veilig zijn! Ik geloof heilig in een quote van 
Albert Einstein; dat spelen met lesstof de hoogste vorm van 
ontwikkeling is. Hoe mooi past dit in de visie van de Broederschool. Ik 
kijk er naar uit een onderdeel hiervan te kunnen en mogen zijn.  
 
 
Hallo allemaal,  
Mijn naam is Yana Middelhoven, ik ben 22 jaar oud en woon in Palemig samen 
met mijn vriend en twee katten. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om hard te 
lopen, te wandelen en leuke dingen te ondernemen met mijn vrienden en 
familie. Dit schooljaar heb ik stage gelopen op de Wegwijzer in groep 2/3. 
Volgend schooljaar start ik als LIO-student op de Broederschool bij juf Yade in 
de klas. Hier heb ik heel veel zin in! Ik kijk er naar uit om volgend schooljaar met 
jullie samen te mogen werken. 
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Prijs voor het beste Broederschap 

Tijdens de jubileumweek hebben alle leerlingen een Broederschapsboekje ontvangen en de 
opdracht om op zoek te gaan naar zoveel mogelijk nieuwe contacten. Veel leerlingen zijn hier 
actief mee aan de slag gegaan en hebben interesse getoond in andere leerlingen en 
personeelsleden. We hebben hierdoor geleerd dat investeren in elkaar loont en dat het zorgt voor 
een goede sfeer voor iedereen. 
De prijzen voor het beste Broederschap zijn gewonnen door: 
Unit 1: Elisha 
Unit 2: Destiny 
Unit 3: Rushayden 
Deze leerlingen worden vrijdagmiddag getrakteerd op een autoritje door het Heuvelland en op een 
heerlijke ijsje! 
 
Afscheid juf Vivian 

Woensdag 20 juli hebben we afscheid genomen van juf Vivian. Veel leerlingen en ouders hebben 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar te bedanken en er zijn veel knuffels uitgedeeld en 
menig traantje werd weggepinkt. Het was een emotioneel, maar mooi afscheid waarbij we juf 
Vivian hebben bedankt voor vele mooie momenten. 
Juf Vivian Blaauw heeft ons laten zien dat te investeren in een goede relatie met leerlingen, ouders 
en collega’s zich loont.  Dylan zegt in het boek 100 jaar Broederschool: ”toen ik juf Vivian 
ontmoette, kwam alles goed”. Om haar voorbeeld te volgen maken we een traditie van de 
Broederschapswedstrijd en dragen wij deze op aan juf Vivian, wiens achternaam Blaauw is. 
Jaarlijks vragen wij aan onze leerlingen om goed hun best te doen dat iedereen zich thuis voelt op 
onze school. Wij willen onze leerlingen leren dat investeren in elkaar zich loont en zorgt voor 
wederzijds begrip en respect. Het blauwe Broederschapsboekje zal voortaan een traditie zijn op de 
Broederschool en zo zal juf Vivian toch nog een beetje bij ons blijven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afscheidsavond groep 8 

Vanavond werden de leerlingen van groep 8 door auto's gebracht en feestelijk ontvangen op 

de rode loper in hun mooiste kleding. Wat zagen jullie er fantastisch uit!  
Er werd gespeecht door juf Susanne en iedereen ontving een diploma van juf Sanne. 
Daarna hebben ouders en familie de film die gemaakt is door groep 8 gekeken. Als afsluiting 
werden de leerlingen nog getrakteerd op frietjes.  

Fantastisch om te zien dat er zoveel mensen hierbij aanwezig waren!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broederschapsboekje 
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Belangrijke data schooljaar 2022-2023 

• Maandag 5 september: Start schooljaar 

• Donderdag 15 september van 18.30-20.00: Welkomstfeest voor alle kinderen en ouders 
 
Vakantierooster schooljaar 2022-2023  

• Herfstvakantie: 22 oktober t/m 30 oktober 2022  
• Kerstvakantie: 24 december t/m 8 januari 2023  
• Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 26 februari 2023  
• Meivakantie: 22 april t/m 7 mei 2023  
• Zomervakantie: 14 juli t/m 27 augustus 2023   

  
Vrije dagen i.v.m. studiedag of feestdag:  

• Vrijdag 16 september 2022  
• Maandag 27 februari 2023  
• Dinsdag 28 februari 2023  
• Maandag 10 april 2023 (Pasen)  
• Woensdag 17 mei 2023  
• Donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag)  
• Vrijdag 19 mei 2023  
• Maandag 29 mei 2023 (Pinksteren)  
• Donderdag 22 juni 2023  
• Vrijdag 23 juni 2023   

  
Vrije middag voor leerlingen:  

• Vrijdagmiddag 21 oktober 2022  
• Dinsdagmiddag 22 november 2022   
• Vrijdagmiddag 2 december 2022  
• Vrijdagmiddag 23 december 2022  
• Maandagmiddag 30 januari 2023 
• Vrijdagmiddag 17 februari 2023  
• Donderdagmiddag 16 maart 2023 
• Vrijdagmiddag 7 april 2023  
• Maandagmiddag 12 juni 2023 
• Donderdagmiddag 13 juli 2023  

 
 

 

Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantietijd toe.   
Rust goed uit en tot ziens op maandag 5 september 2022!  

  
 
 

 
 
 
 


