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Herstart onderwijs Broederschool
Op maandag 8 februari is de Broederschool weer opengegaan, na een periode waarin wij er samen
voor hebben gezorgd dat de leerlingen het onderwijs op afstand konden volgen. Tussentijds
hebben we dit geëvalueerd en waar nodig aangepast. We danken u voor uw inzet en medewerking.
Als we terugkijken kunnen we zeggen dat we ontzettend trots zijn op:
• Onze leerlingen: jullie hebben het super gedaan!
• De ouders/ verzorgers: er is thuis veel ondersteuning en begeleiding geboden aan de
kinderen;
• Onze teamleden: ze hebben wederom snel geschakeld tussen online lesgeven en weer
terug op school!
Dank voor jullie BROEDERSCHAP: samen hebben we veel MEESTERSCHAP laten zien.

De oudervereniging heeft ook voor veel BLIJDSCHAP gezorgd want zij hebben de leerlingen en de
ouders getrakteerd, als dank voor het harde werken. Merci!!
Inspanning en ontspanning

Tijdens het onderwijs op afstand hebben wij zowel veel inspanning geleverd, als
ontspanning. Geregeld kwamen er beweegactiviteiten voorbij, werd er gedanst,
geknutseld en er werden zelfs proefjes uitgevoerd door MadScience. Ook hebben we
online gymlessen kunnen volgen en heeft IMC-basis online lessen verzorgd. Wij zijn
echt blij dat we dit hebben kunnen realiseren!
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Nieuwe kleutergroep gestart
Op maandag 8 februari is onze derde kleutergroep gestart: groep 1C. Juf Vivian en juf Nicole zijn
de leerkrachten van deze groep waarin veel nieuwe leerlingen zijn gestart/ of nog gaan starten. We
wensen deze nieuwe leerlingen, samen met de juffen een fijne start toe op de Broederschool.
Vanwege ruimtegebrek in unit 1 is deze groep leerlingen gestart in het lokaal tussen POVH ’t
Meuleke en naast groep 4-5A.

Onderwijsaanbod
De komende periode gaan we hard aan de slag met de leerlingen om te voorzien in hun
onderwijsbehoeften. We zullen in de derde week na de voorjaarsvakantie starten met de afname
van de Cito-toetsen. Deze nemen wij af om de onderwijsbehoeften nog beter te kunnen
afstemmen. We willen u benadrukken dat deze toetsen niet zijn om te beoordelen! Tijdens het
oudergesprek, dat in april plaatsvindt, zullen wij de vorderingen en het afgestemde
onderwijsaanbod met u bespreken.
De rapporten ontvangen de leerlingen op vrijdag 26 februari en dit rapport is een weergave van de
resultaten t/m december 2020 en een woordbeschrijving over deelname aan het thuisonderwijs.
Kunnen we openblijven???
We zijn 8 februari opengegaan en we willen dit op een veilige en verantwoorde manier doen. We
hebben momenteel een aantal groepen gesplitst, maar we hebben nu meer groepen dan dat we
leerkrachten hebben, maar met inzet van de onderwijsondersteuners lukt dit. U zult begrijpen dat
dit problemen kan gaan opleveren, want bij onverwachte problemen kan het ertoe leiden, dat het
plan niet langer uitvoerbaar is. Er ligt een noodplan klaar, maar we kunnen niet garanderen dat alle
kinderen alle dagen naar school kunnen komen. We vragen begrip bij de ouders, op het moment
dat we aan één groep geen onderwijs op school kunnen aanbieden en dat er dan thuisonderwijs
wordt aangeboden. Als we dit moeten doen, zullen we ervoor zorgen dat steeds een andere groep
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thuis moet blijven en ook zullen we dit tijdig aankondigen, zodat de ouders iets kunnen regelen.
Afgelopen donderdag is dit al gebeurd bij de leerlingen van groep 5.
Het uitgangspunt blijft veilig en verantwoord én uitvoerbaar. Als dit niet lukt moeten we helaas
andere keuzes maken. We hopen op begrip en willen u hier alvast op voorbereiden.
Inhaal-en ondersteuningsprogramma Covid-19
Inmiddels zijn we gestart met een aantal programmaonderdelen en ook in de periode van de
lockdown hebben we dit kunnen aanbieden. Op dit moment zijn er een aantal nieuwe
medewerkers regelmatig op school aanwezig om te
werken met een aantal leerlingen.
Juf Fabienne (werkzaam bij Human Kind): ze werkt elke
ochtend van 09.00 tot 12.00 uur bij de groepen 1-2.

Juf Fabiënne
Ook zijn medewerkers van Studiebegeleiding Parkstad
aanwezig op maandag- en woensdagmiddag. Ze bieden
huswerkbegeleiding en bijles aan.
Studiebegeleiding Parkstad is gelegen aan de Kerkraderweg
74, op de Molenberg maar ze bieden deze begeleiding op de
Broederschool aan. Meester Tim is ook altijd aanwezig bij deze
lessen en is het aanspraakpunt voor de ouders en leerlingen
m.b.t. deze bijles.
Raam-en deurbezoek Lilianne Ploumen
Op vrijdag 29 januari heeft Lilianne
Ploumen een raam-en deurbezoek
gebracht aan de Broederschool.
Lilianne heeft gekeken naar de
noodopvang en het onderwijs op
afstand op de Broederschool. Ook
hebben diverse leerlingen,
medewerkers en één ouder via ramen
en/of deuren met haar gesproken
over onderwerpen zoals een kansrijke
toekomst, inhaal-en ondersteuningsprogramma's en het verlengen van
een schooldag om kansengelijkheid
te creëren. Het was een prettig
bezoek en Lilianne Ploumen was erg
onder de indruk van hetgeen wij
weten te bieden aan al onze
leerlingen.
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Gekke vrijdag
Carnaval hebben we niet ongemerkt voorbij laten gaan en we hebben dit gevierd met Gekke
Vrijdag. We hebben kinderen in mooie kostuums gezien, in pyjama’s, kinderen met hoedjes of
sjaals op en ook schitterende haarcreaties, zoals juf Nicole en juf Chantal hieronder laten zien. Niks
was te gek op Gekke Vrijdag en dankzij de traktatie vanuit de Oudervereniging was het helemaal
een feestje!

Coronamaatregelen
De algemene coronamaatregelen blijven van toepassing:
▪ blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus; dus ook als het kind zichtbaar verkouden
is: blijf thuis!
▪ personeel houdt onderling 1,5 meter afstand;
▪ alle hygiënemaatregelen en afspraken over ventileren blijven gelijk:
o De kinderen wassen regelmatig hun handen (bij binnenkomst, voor het eten en na het
buitenspelen).
o De tafels worden tijdens de pauzes en na schooltijd gedesinfecteerd.
o De leerkrachten zorgen voor ventilatie van het lokaal.
Testen en vaccineren
Ouders zijn en blijven de bevoegde personen om te bepalen of een kind wel of niet getest of
gevaccineerd wordt. Als school zullen wij op locatie geen vaccinatie laten plaatsvinden en ook geen
kinderen testen.
Wel is het zo dat het een dringend advies is om ook kinderen te laten testen, via de GGD, als er
klachten zijn of als er gezinsleden besmet blijken te zijn. Dit advies geven wij u ook. Mocht er
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sprake zijn van klachten of een besmetting binnen het gezin: hou het kind thuis en laat het kind
testen waar mogelijk.

Wist-u-dat:
-

We weer blij zijn dat (bijna) alle leerlingen op school aanwezig zijn;
Alle kinderen heel blij zijn dat ze weer mogen komen;
We heel veel chroomebooks hebben uitgeleend en dat we erg blij én trots zijn dat we ze
allemaal in goede staat terug hebben gekregen;
Dit iets zegt over onze BROEDERSCHAP;
Het schoolkoor helaas nog niet is gestart;
We hiermee zullen starten op het moment dat we het samen zingen weer mogen
oppakken;
We tijdens de lockdown bij een aantal leerlingen mooie talenten hebben ontdekt;
Er fantastische bouwwerken zijn gemaakt tijdens de Mad-Sience lessen en dat er ook
Engelstalige vlogs zijn opgenomen door een leerling in unit 1;
We trots zijn op alle leerlingen van onze school;
Juf Noortje gestart is met de afstudeerstage in groep 1-2 A;
We haar veel toewensen met de laatste fase van haar studie;
Het aanbieden van schoolfruit weer is gestart;
Dat onze leerlingen drie keer per week gratis groente of fruit krijgen op school;
Het leerlingenaantal van onze school blijft groeien;
Het erop lijkt dat we gebrek aan ruimte gaan krijgen;
We in gesprek zijn met de gemeente Heerlen over mogelijkheden om extra ruimte te
creëren;
Het daarom belangrijk is om uw kind tijdig aan te melden;
We ouders vragen om minimaal 6 maanden voordat uw zoon/ dochter 4 jaar wordt een
afspraak te maken hiervoor;
Het belangrijk is om ISY goed in de gaten te houden omdat onze schoolkalender niet meer
altijd actueel is vanwege de situatie van Covid-19;
We iedereen een fijne vakantie toewensen;

Belangrijke data:
• 15 – 19 februari: carnavalsvakantie
• 26 februari: rapport
• 05 maart: studiemiddag Broederschool;
• 08 maart: start citotoetsen
• 19 maart: studiemiddag Broederschool
• Medio april: oudergesprekken (info volgt later)

Tot ziens op 22 februari!
Fijne vakantie allemaal!
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