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Opening schooljaar 2017 - 2018 
 

Staking basisonderwijs 
Via de media hebt u waarschijnlijk al vernomen dat medewerkers in het basisonderwijs op 5 ok-

tober 2017 gaan staken.  Het team van de Broederschool onder-
steunt deze staking.  Ook wij vinden dat leerkrachten in het ba-
sisonderwijs recht hebben op hetzelfde salaris als leerkrachten in 
het voortgezet onderwijs. Op 5 oktober zal er geen les worden 
gegeven. Op deze dag blijven de deuren gesloten en zullen wij 
ook geen leerlingen opvangen. Op ISY staat een brief met meer 
informatie over de staking.  
 

 

Welkomstfeest 

Vanaf dit schooljaar hebben wij er voor gekozen om geen algemene ouderavond meer te plan-
nen maar een welkomstfeest. Op donderdag 14  september heeft dit feest voor ouders en kin-
deren plaatsgevonden. Het was een succes. Er zijn veel ouders, opa’s, oma’s en kinderen naar 
het feest gekomen. Er waren verschillende activiteiten voor de kinderen en ouders, waaronder 
schminken en een kinderdisco.  Verder werd er een presentatie gehouden door de leerlingen-
raad over de nieuwe gedragsaanpak GDO ( Groepsdynamisch Onderwijs). In de klassen werden 
sociokringen gehouden door de leerlingen en voor de ouders.  Er waren lekkere hamburgers en 
drankjes.  Ouders en kinderen hebben op deze informele manier verder kennis kunnen maken 
met de leerkrachten en de school.  Kortom een geslaagd feest. 
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Start VVE thuis 
Ook dit schooljaar is er weer VVE thuis. VVE thuis is een programma voor ouders waarbij op-
voedondersteuning wordt gegeven. Er worden allerlei zaken besproken zoals: 
- Hoe communiceer ik met mijn kind? 
- Wat kun je thuis met je kind doen? Denk hierbij aan activiteiten die aansluiten bij de thema’s  
   van school.  
- Probleempjes in de thuissituatie zoals  ”mijn kind wil niet doorlopen als we naar school gaan”. 
- Hoe kan ik mijn kind nieuwe woorden aanleren? 

Er zullen dit schooljaar 6 tot 8 ouderbijeenkomsten plaatsvinden.  
Dit schooljaar zijn de VVE thuis bijeenkomsten op de woensdag-
ochtend of -avond. Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus! En-
kele ouders van de groepen 1 en 2 hebben zich al aangemeld bij juf Vi-
vian voor het programma VVE thuis. Heeft u interesse om deel te ne-
men? Neem dan contact op met Vivian van groep 1/2 A. 

 
 

Oudervereniging 
De oudervereniging heeft  haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Ouders zijn 
geïnformeerd over de activiteiten van de oudervereniging en er is een financiële verantwoor-
ding geweest. Momenteel zijn de voorzitter en de penningmeester elke woensdag- en vrijdag-
morgen  op school aanwezig om de ouderbijdrage te innen. U kunt ’s ochtends in de koffieka-
mer komen om de ouderbijdrage te betalen. 
De oudervereniging zal de speelgoedkisten opnieuw aanvullen zodat de leerlingen weer genoeg 
springtouwen en andere buitenspeelmaterialen hebben. Dank je wel hiervoor! 
 
 

Inschrijving nieuwe leerlingen 
In verband met de planning is het noodzakelijk om te weten 
hoeveel leerlingen de school mag verwachten in de nabije toe-
komst. Indien u kinderen heeft die dit schooljaar (2017-2018) 
nog vier jaar worden én u heeft deze nog niet ingeschreven, 
verzoeken we u om een afspraak te maken met juffrouw Susanne (directeur) of met juffrouw 
Kimberly (intern begeleider).  
 

De Broederschool is opleidingsschool  
Op de Broederschool zijn dit schooljaar een aantal stagiaires werkzaam. Meester Paul, meester 
Boris, meester Valentijn en juf Jilll volgen de  opleiding  tot onderwijsassistent.  Ze voeren on-
dersteunende activiteiten uit en begeleiden groepjes van  leerlingen. Juf Jamila is de mentor 
van deze leerlingen. 
Sinds dit schooljaar zijn we  ook opleidingsschool  van de Nieuwste Pabo. Dit betekent dat sta-
giaires aanwezig zijn op onze school en lessen verzorgen aan de hele groep. De leerkracht is al-
tijd aanwezig als de stagiaires  lessen geven.  
De aanwezigheid van stagiaires heeft diverse voordelen: de leerkrachten blijven op de hoogte 
van de nieuwstE onderwijsontwikkelingen en leren  van de stagiaires. Daarnaast leren de stagi-
aires van het Meesterschap dat de leerkrachten van de Broederschool laten zien.  
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Programma   Kinderboekenweek 2017 ‘Gruwelijk eng’ 
 

• Woensdag 4 oktober Opening Kinderboekenweek 
Op woensdag 4 oktober wordt de Kinderboekenweek om 8.30 uur 
geopend  op de speelplaats door alle kinderen. Bij regen vindt 
deze activiteit in het Broederhuis plaats. De ouders zijn hierbij 
van harte uitgenodigd.  
De kinderen mogen  verkleed als boekfiguur naar school komen. We 
verwachten enge, griezelige, nare en weerzinwekkende personen  uit 
kinderboeken te zien.  Na de opening op de speelplaats wordt er in de 
klassen  een spannend verhaal verteld of voorgelezen door de leerkrachten. 
 

• Maandag 9 oktober   Opa en oma-dag 
Op maandag 9 oktober zijn alle opa’s en oma’s van harte welkom in de groepen van hun klein-
kinderen van 13.00u tot 14.00u. Tijdens deze middag wordt er door de kinderen van groep 1,2 
en 3 heksensoep gemaakt en alle kinderen mogen proeven of deze soep lekker smaakt.  Opa’s 
en oma’s worden van harte uitgenodigd om een spannend verhaal voor te lezen of een griezelig 
filmpje  te bekijken.  Hierna staat er voor de  opa’s en oma’s een kopje koffie / thee klaar in de 
teamkamer. We hopen dat opa’s en oma’s het aandurven om te komen kijken ………. 
 

• Donderdag 12 oktober   Voorleeswedstrijd groepen 6, 7 en 8 
Van 13.00u tot 14.15u vindt er in de speelzaal van onze school een voorleeswedstrijd plaats.  
 De beste voorlezers van de  groepen 6, 7 en 8  nemen het tegen elkaar op tijdens de voorlees-
wedstrijd.  
 

• Vrijdag 13 oktober   Leerlingen  van groep 7 en 8 lezen voor en begeleiden een knut-
selactiviteit 

Op vrijdagochtend organiseren leerlingen van groep 7 en 8 diverse voorleesactiviteiten en 
knutselactiviteiten voor de leerlingen van alle leerlingen van de Broederschool. De leerlingen 
van groep 7 en 8 laten op deze manier hun Meesterschap zien en zorgen voor veel Blijdschap 
op school. 
 

• Monster les voor de groepen  4 en groep 5 
Juf Danique  (stagiaire Pabo) geeft een tekenles aan de kinderen van de groepen 4 en 5 met als 
thema ‘Monsters’. De kinderen bepalen al tekenend het verhaal.  De ouders van de oudervere-
niging zullen ondersteunen bij deze les.   
 
 

“Kids on the Move” 
Binnen de gemeente Heerlen bestaat het naschools beweegaanbod; ‘’Kids on the Move’’. Dit is 
een extra beweegmoment voor kinderen van de groepen 3 t/m 8 met een motorische achter-
stand of kinderen die angst ervaren tijdens de gymles. Tijdens deze wekelijkse, naschoolse  les-
sen staat het plezier hebben in bewegen binnen een ongedwongen situatie centraal. 
Op school zal een test worden afgenomen tijdens de gymles. De sportconsulent zal tijdens de 
gymles eenmalig aanwezig zijn om de ‘’4  skills test’’ van Van Gelder af te nemen. Tijdens deze 
test komen vier motorische basisvaardigheden aan bod: stilstaan, springen-kracht, springen-
coördinatie en stuiten. Wanneer een leerling op minimaal twee vlakken beneden zijn/haar leef-
tijd scoort, ontvangen leerling en ouders een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst wel-
ke op school zal plaatsvinden.  
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EU schoolfruit 
Ook dit jaar doen we weer mee met EU schoofruit. De leerlingen ontvangen 
vanaf 13 november 2017 t/m 20 april 2018 wekelijks drie stuks groenten en 
fruit. We zoeken nog hulp bij het verdelen/ snijden van het fruit en de 
groente. Wilt u ons komen helpen? Neem dan contact op met de leerkracht 
van uw zoon/ dochter of meld dit bij de directie. 

 

Creamiddagen 
Op vrijdag is er een creamiddag voor onze leerlingen. 
Elke weer is er een andere bouw aan de beurt: onderbouw - middenbouw - bovenbouw. 
Soms worden deze lessen in het Broederhuis gegeven.  
Ouders die willen komen helpen, kunnen zich bij de leerkracht melden. 
In de schoolkalender is het schema van de creamiddagen te vinden op de achterkanten van de 
bladzijden 10 en 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De creamiddagen zorgen voor veel BLIJDSCHAP op de Broederschool 
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Muziekmeester Carlo 
Op vrijdagmiddag is meester Carlo op school aanwezig en heeft hij muzieklessen aan de leer-
lingen van de onderbouw, middenbouw of bovenbouw ( 1x per 3 weken). Hij neemt hiervoor 
zijn accordeon mee en dat zorgt voor veel mooie klanken en blije gezichten op school. De mu-
zieklessen zijn mogelijk vanwege deelname aan het DOOR traject waarvoor een subsidie is aan-
gevraagd. 
 
 

 
 

De leerlingen van groep ½ B dansen mee op de vrolijke klanken van het accordeon.  
 
 
 
 

Wist u dat: dit 50ste jaargang van het Broedertje is? 
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OK thermometer: 
Elke 6 weken vullen de leerlingen vanaf groep 3 een thermometer in om aan te even hoe zij zich 
voelen in de klas, hoe de omgang met andere kinderen en de omgang met de leerkracht erva-
ren. Als een kind een 5 of lager invult voor een onderdeel zal er een kindgesprek volgen tussen 
de leerling en de leerkracht. Als dit nodig is worden ouders hierover geïnformeerd. 
Op deze manier willen wij kijken of de leerlingen genoeg BLIJDSCHAP ervaren op onze school.  
 

 
 
 

Vier keer per school jaar krijgen ook de ouders een OK thermometer mee naar huis. Hiermee 
kunt u als ouder aangeven hoe uw kind zich voelt in de klas. Op deze manier proberen wij te 
peilen hoe ouders/ verzorgers BLIJDSCHAP en BROEDERSCHAP ervaren op onze school. 
 

 
 
 
Inlooptijd: 
Elke eerste vrijdag van de maand is er een inloopkwartier voor de ouders. Dit betekent dat ook 
de ouders van de groepen 3 t/m 8 samen met hun kind(eren) mee naar binnen kunnen komen 
en een kijkje te nemen in de klas. Vorig schooljaar hebben ouders, tijdens het ouderpanel, aan-
gegeven dat ze dit graag wilden en daarom is dit vanaf dit schooljaar mogelijk gemaakt.  
 
 

Ouderpanel: 
Op vrijdag 6 oktober vindt het eerste ouderpanel van dit schooljaar plaats. Ouders kunnen na 
de inlooptijd (van 8.30-8.45 uur) samen met juf Susanne een kop koffie/ thee drinken in de per-
soneelskamer en in gesprek gaan over zaken die goed gaan op de Broederschool en zaken die 
aandacht verdienen.  
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Leerlingenraad: 
Dit schooljaar vertegenwoordigen Kaylen, Lieve, Joris en Keira alle leerlingen in de leerlingenraad. 
Samen met juf Anne/ juf Susanne praten ze over  

• Het onderwijs in de groep.  

• Het spel op de speelplaats 

• Schoolvieringen en festiviteiten 

• Het schoolgebouw 
De leerlingen van de leerlingenraad zijn duidelijk zichtbaar in onze school omdat deze foto’s op het prik-
bord hangen. Als leerlingen leuke ideeën hebben, kunnen zij deze bespreekbaar maken. Op deze manier 
kunnen Kaylen, Lieve, Joris en Keira hun MEESTERSCHAP laten zien en zaken regelen voor alle leerlingen 
van de Broederschool. 
 

 
 

 

Belangrijke data: 
 

Maandag 2 oktober 2017:               MR-vergadering  
Woensdag 04 oktober 2017:   Opening Kinderboekenweek. 
Donderdag 05 oktober 2017:   Staking basisonderwijs (leerlingen hele dag vrij). 
Vrijdag 6 oktober 2017:   Oké thermometer leerlingen 
Vrijdag 6 oktober 2017:   Inloopkwartier  
Vrijdag 6 oktober 2017:   Ouderpanel 
Woensdag 11 oktober 2017:   Studiedag (leerlingen hele dag vrij). 
Vrijdag 13 oktober 2017:   Afsluiting Kinderboekenweek.  
Maandag 16 oktober t/m  
vrijdag 20 oktober                                              Herfstvakantie  
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