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Informatieavond groep 8 i.v.m. de schoolkeuze van het VO.
Op woensdag 8 november a.s. organiseert juffrouw Sanne van groep 8 een
informatieavond voor alle ouders/verzorgers van de leerlingen van haar
groep. Zij zal hen dan alle gegevens verstrekken die nodig zijn om, samen
met hun dochter/zoon, een goede en verantwoorde keuze te maken voor
een school van het voortgezet onderwijs. Juf Sanne verzorgt deze avond
geheel zelf. De avond begint om 18.30 uur en de leerling mag hierbij ook aanwezig zijn.

Betalen ouderbijdrage.
De ouderraad bedankt alle ouders die de ouderbijdrage al hebben betaald. Aan de ouders, die
dit nog niet hebben gedaan, willen wij vragen of u denkt aan de betalingstermijn? U kunt tot
uiterlijk 1 december 2017 betalen. Bijdrages die later binnen komen worden terug geboekt en
uw kind kan niet deelnemen aan de activiteiten op school.
Het bedrag bedraagt 27.50 per kind
Banknummer: NL 68 ABNA 0576 2862 30
Naam: Oudervereniging Broederschool
Onder vermelding van de voor en achternaam van uw kind(eren) en de klas waarin hij of zij zit.
Mocht u om wat voor een reden niet kunnen overboeken of maakt u gebruik van Stichting
Leergeld maak dit duidelijk bij de leerkracht of bij iemand van de oudervereniging. We kunnen
dan kijken of er alsnog contant betaald kan worden of kunnen samen met u een regeling treffen.

Leerplichtambtenaar
Van de leerplichtambtenaar hebben wij het verzoek gekregen om absenties
en te laat komen goed te noteren. Al deze momenten worden door de
leerkrachten genoteerd. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ervoor te
zorgen, dat de kinderen op tijd op school aanwezig zijn. Dit om verdere
problemen te voorkomen. Als u wordt aangesproken door een leerkracht,
dan is dit altijd met een goede bedoeling. Wij hopen dan ook op uw begrip.
Bij het aanvragen van een verlof voor uw zoon/ dochter verzoeken wij om
dit eerst te vragen alvorens de activiteit te plannen. Door dit tijdig te regelen voorkomt u problemen achteraf.
Op onze website staat het formulier m.b.t. een verlofaanvraag. Dit formulier moet u indienen
bij juf Susanne. Bij het goedkeuren van verlof volgen wij de richtlijnen vanuit Bureau Voortijdig
Schoolverlaten Parkstad Limburg.
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Actueel leerlingdossier
Het is belangrijk dat wij beschikken over een actueel leerlingdossier. Wijzigingen moeten daarom altijd worden doorgeven. Het komt helaas nog te vaak voor, dat wij bijvoorbeeld niet beschikken over het juiste telefoonnummer. Op het moment dat er iets is, kunnen wij u hierdoor
niet bereiken. U kunt de wijzigingen doorgeven aan meester Hans. Dit kan persoonlijk of via
mail info@broederschool.nl . Meester Hans zal vervolgens de wijzigingen verwerken in ons systeem.

Nationaal schoolontbijt
Op woensdag 8 november 2017 zal onze school deelnemen aan het nationale
schoolontbijt. De leerlingen zullen samen met de leerkracht in de klas ontbijten
en het belang van ontbijten zal tijdens deze activiteit centraal staan. Op deze dag moeten de
leerlingen zelf een bord, beker en bestek meenemen. De voorkeur gaat uit naar plastic!

EU schoolfruit
Ook dit schooljaar doet de Broederschool weer mee aan EU-schoolfruit. Dit
is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten
van voldoende groenten en fruit. Door EU-schoolfruit zullen de kinderen
ook dit jaar weer spelenderwijs verschillende soorten groenten en fruit
eten. Dat is niet alleen maar gezond, maar ook gezellig. Wij ontvangen 20
weken lang gratis 3 stuks groente/fruit per leerling per week vanaf 13 november(week 46). Het wordt in die weken op elke dinsdag aangeleverd,
De fruitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Houdt u er op woensdag, donderdag en
vrijdag dus rekening mee, dat leerlingen fruit eten op school?
Op de lange termijn is ons doel om de gezonde pauze hap steeds verder op onze school in te
voeren. Hierover volgt uiteraard t.z.t. meer informatie. Vanaf 15 november is het dus lekker
genieten met de kinderen van deze gezonde pauze hap aangeboden door EU-schoolfruit. Voor
meer informatie kunt u terecht op de site van EU-schoolfruit: http://www.euschoolfruit.nl.
Wij zijn blij met elke aanmelding van ouders/verzorgers om op woensdag te helpen
bij het verdelen van dit fruit.

Personele ontwikkelingen
Na vele jaren, met plezier te hebben gewerkt op de Broederschool, heeft juffrouw Francoise
besloten om niet langer werkzaam te blijven in het onderwijs. Wij waarderen dit besluit, maar
zullen haar zeker gaan missen op school. Juf Francoise zal t/m eind januari op school aanwezig
zijn op maandag- en dinsdagochtend. Ze zal dan werken met groepjes leerlingen/ individuele
leerlingen. De taken in groep 3/4 en in groep 6/7 worden overgenomen door juffrouw Wendy
Huynen. De personele bezetting in deze groepen is als volgt:
Gr. 3/4 Juf Wendy (maandag) en Juf Chantal (dinsdag t/m vrijdag)
Gr. 6/7 Juf Kelly (maandag t/m woensdag) en Juf Wendy (donderdag en vrijdag)
Op woensdag zal juf Ingrid Dwasin de leerkracht zijn in groep 4/5.
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Belangrijke data:
Woensdag 8 november 2017:
Vrijdag 10 november:
Maandag 13 november 2017:
Dinsdag 14 november 2017:
Donderdag 16 november 2017:
Maandag 20 november 2017:

Nationaal Schoolontbijt
Kienen 19.00 uur
Ouderraad 20.00uur
Leerlingenraad
OK-thermometer voor leerlingen en ouders.
MR-vergadering

Sint Maarten door Scouting Amicus
Op 11 november viert Scouting Amicus ’s avonds St Maarten. Dat willen we doen met jullie,
kinderen/ouders van de Broederschool en kinderen/groepsleiding van scouting Amicus.
Vanuit OBS de Harlekijn en de Broederschool zal een in een optocht gelopen worden naar het
HK van scouting Amicus waar uiteraard een groot kampvuur zal zijn.
We nodigen jullie uit om mee te lopen in een stoet met mooie lampionnen
in allerlei kleuren en maten naar scouting Amicus (zie ook website
www.scouting-amicus.com). We verzamelen op het schoolplein om 19:00
uur. De wandeling zal circa 50 á 60 minuten duren. Bij Amicus zal natuurlijk
voor iedereen iets lekkers zijn. De activiteit zal tot circa 21:00 uur duren.
Als je dit ook leuk vindt, laat ons dat weten door uiterlijk 7 november een
mailtje naar ralph.scouting@gmail.com te sturen. Geef dan aan met hoeveel personen je komt en dat je vanaf de speelplaats van de Broederschool
vertrekt.

Creamiddagen
We werken dit jaar met creamiddagen. Dat wil zeggen dat de kinderen om de 3 weken een hele middag knutselen. Zo clusteren we
alle 'losse' lessen tot een hele middag. We kunnen op deze manier
grotere opdrachten maken en hoeven we minder op te ruimen en
schoon te maken.
Dit scheelt enorm veel lestijd.
De creamiddagen vallen altijd op een vrijdagmiddag. Het schema
van de creamiddagen ziet u bij dit bericht. Zo kunt u precies zien
op welke middagen wij knutselen.
Vindt u het leuk om hierbij te helpen, geef dit even door aan de
leerkracht van uw zoon/ dochter. Op de foto ziet u Kyra. Afgelopen creamiddag hebben we deze schedels gemaakt in het teken
van de Kinderboekenweek met het thema 'Griezelen.' Ze zijn
prachtig geworden! Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen tijdens een van onze creamiddagen!
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Workshop pompoenen uithollen tijdens de Kinderboekenweek

Wist u dat:
➢
➢
➢
➢

de kinderboeken-week in het teken stond van Griezelen;
veel leerlingen verkleed waren tijdens de openingsactiviteit;
de opa- en oma-dag druk bezocht was en dat veel opa’s en oma’s hebben voorgelezen;
de kleuters samen met juf Jamila en juf Francoise heksensoep hebben gemaakt voor alle
leerlingen van onze school en voor de opa’s en oma’s;
➢ de leerlingen van de bovenbouw, samen met ouders, pompoenen hebben uitgehold;
we alle ouders en leerkrachten bedanken voor de enorme inzet bij de Kinderboekenweek .

Rooster creamiddagen schooljaar 2017-2018
Week
Herfstvakantie
3 november 2017
10 november 2017
17 november 2017
24 november 2017
1 december 2017
8 december 2017
15 december 2017
Kerstvakantie
12 januari 2018
19 januari 2018
26 januari 2018
2 februari 2018
5 februari 2018 (6)

Creamiddag

Bovenbouw
Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw
Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw
Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw
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Carnavalsvakantie
23 februari 2018
2 maart 2018
9 maart 2018
16 maart 2018
23 maart 2018
30 maart 2018
6 april 2018
13 april 2018
20 april 2018
Meivakantie
11 mei 2018
18 mei 2018
Pinkstervakantie
1 juni 2018
8 juni 2018
15 juni 2018
22 juni 2018

Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw
Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw
Onderbouw

Bovenbouw
Middenbouw
Onderbouw
Middenbouw

Activiteitenkalender BMV Molenberg
Onderstaande activiteiten vinden de komende periode plaats in het Broederhuis:

Informatie en advies & open inloop
Bloed prikken
Wandelen
Mandala Inkleuren
Kaarten
Kienen
Bakken voor en
door kinderen
Knutselclub

Elke werkdag
9.00-12.00 uur
Maandag
9.00-9.30 uur
Maandag
13.30-15.00 uur
Dinsdag
10 -12 uur
Dinsdag
13.30-16.30 uur
Dinsdag
13.30-16.30 uur
Dinsdag
15.30- -17.30 uur
Dinsdag
19.00-21.00 uur

Voor alle wijkbewoners

Gratis

Voor alle bewoners
Voor alle wijkbewoners

Gratis

Voor alle wijkbewoners

€ 1,00

Voor alle wijkbewoners

Gratis

Voor alle wijkbewoners
Voor kinderen

€ 1,00

Mensen met een beperking
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Franse les
Hulp bij formulieren invullen
Sjoelen
Kindermiddag
inloop
Handwerken
Samen eten
Yoga
Ontbijt
Kaarten maken
Engel kleien

Dinsdag
19.00 -20.30 uur
Woensdag
10.00-12.00 uur
Woensdag
10.00-12.00 uur
Woensdag
14.00-15.30 uur
Woensdag
13.30 – 16.00 uur
Woensdag
13.30 -16.00 uur
Donderdag
16.00-19.00 uur*
Vrijdag
9.30-10.30
Vrijdag
9.00-11.00
Maandag
30 oktober
Maandag
27 en 4 december

Voor alle wijkbewoners

Kleine
bijdrage
Gratis

Voor alle wijkbewoners

Gratis

Voor kinderen van 4-12 jaar

€ 0,50

Voor alle wijkbewoners

gratis

Voor alle wijkbewoners

gratis

Voor alle wijkbewoners

€ 3,50

Voor alle wijkbewoners
Voor alle wijkbewoners

€ 98,-/jaar
In 2x te betalen
€ 1,50

Voor alle wijkbewoners

€ 3,50

Voor alle wijkbewoners

€ 12,50

Voor alle wijkbewoners

Vanaf januari: Open inloop op woensdag, voor alle vragen over de computer/laptop/iPad.
Het samen eten op donderdag van 16.00 tot plm. 19.00u. Van 16.00 tot 17.30 kan iedereen
mee helpen met de voorbereidingen van de maaltijd, of gezellig een kopje koffie drinken.
Om 17.30 gaan we aan tafel.
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