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Welkom op de Broederschool
In de afgelopen periode zijn deze nieuwe leerlingen gestart op onze school:

Gustas -

Aribah -

Marven

- Danica

Binnenkort verwelkomen we:
Jailey

Devine Lavigno

Noah

Aimée

Xaviëra

Carnaval op de Broederschool
Dit schooljaar hebben de leerkrachten goed samengewerkt met de oudervereniging en dit heeft geleid tot een mooi carnavalsfeest op onze school. Zo hebben we op vrijdag 2 februari kunnen genieten van een fantastische prinsenproclamatie waarbij 2 prinsenparen zijn uitgeroepen.

Prins Dilano I- Prinses Jo-Anna I- Prins Keano I- Prinses Fabiënne I
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Daarnaast zijn er ook elf leerlingen van onze school
gekozen in de Raad van Elf. Zij zullen de prinsen en
prinsessen van onze school bijstaan bij het carnavalsfeest op onze school.
Op vrijdag 9 februari hebben we een leuke
carnavalsochtend gepland voor de kinderen van de
Broederschool. We starten om 9.00 uur met een optocht vanuit school waarbij we de prins en prinses
gaan halen. Het zou leuk zijn als we veel toeschouwers hebben langs de route.
Aansluitend gaan we terug naar school voor een gezellig carnavalsfeestje.
Ieder kind mag verkleed naar school komen.
Voor de ouders is er aansluitend aan de optocht koffie met wat lekkers in het Broederhuis
van 10.30 - 11.00 uur.
De route is als volgt:
Broederschool- Donderdagstraat- Zondagstraat- Vrijdagstraat-Voskuilenweg (hier halen we de prins
en prinses op) en via de Holleweg terug naar school. We hopen dat veel ouders langs deze route
staan om ons toe te juichen.
De schooltijden zijn op 9 februari als van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Hierna begint de carnavalsvakantie.

Carnavalsoptocht CV Molenberg
Op zaterdag 10 februari zijn de Prinsen en Prinsessen van de Broederschool uitgenodigd om deel te
nemen aan de optocht van CV Molenberg. Deze optocht vertrekt om 14.11 uur vanaf Café Molenberg. Ook de leden van de Raad van Elf zijn uitgenodigd. We hopen dat veel leerlingen langs de route staan om te delen in de blijdschap van deze leerlingen!

Afscheid juf Francoise
Op dinsdag 20 februari zullen we afscheid nemen van Juf Francoise. Juf Francoise heeft met veel inzet en plezier gewerkt in veel groepen van de Broederschool. De laatste jaren is ze vooral werkzaam
geweest in groep3/4 en groep 6/7 Juf Francoise heeft onlangs besloten om niet langer werkzaam te
zijn in het onderwijs. We willen juf Francoise bedanken voor haar enorme betrokkenheid bij onze
school en hebben daarom, samen met haar, een feestprogramma georganiseerd voor alle leerlingen. Het programma op dinsdag 20 februari, ziet er als volgt uit:
10.30 uur:

Gezonde traktatie door Juf Francoise voor alle leerlingen.

11.45 uur:

Lopend buffet groep 6-7-8 tussenlokaal
Lopend buffet groep 3-4-5 aquarium


13.00-14.00 uur
Groep 6-7-8:

Workshops: Apenkooi- Handboogschieten- Mad Sience

Groep 5:

Knutselprogramma.

Groep 1-2-3-4:

Ruben poppentheater.
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Waterschap brengt blijdschap op de Broederschool
De afgelopen jaren hebben leerkrachten samen met ouders en JOGG regisseur Mandy Braun gesproken over het invoeren
van een wateractie op de BroederWaterschap
school. Het voornemen was om dit afgelopen schooljaar te gaan starten.
Brengt
Door de komst van de nieuwe directie
Blijdschap
en de noodzaak om eerst andere zaken op te pakken
is de start van deze wateractie uitgesteld. Onlangs is
de werkgroep wederom bij elkaar gekomen en is besloten om deel te nemen aan JOGG ( Jongeren Op Gezond Gewicht) en dit betekent dat we een wateractie
gaan starten vanaf maandag 19 februari 2018.
De titel van onze wateractie is:
Waterschap Brengt Blijdschap.
Het is de bedoeling dat de leerlingen vanaf dit moment zoveel mogelijk water meenemen naar school
en dit drinken. Het drinken van water helpt mee aan
een gezonde leefstijl. Kinderen die opgroeien met een
gezonde leefstijl worden fysiek, psychisch en sociaal
beter toegerust voor de toekomst.
Bovendien is het drinken van water lekker en goedkoop!

Op de Broederschool
drinken we zoveel
mogelijk water.
Water is:
- Lekker
- Gezond
- Goedkoop
- Je voelt je fit.

De wateractie Waterschap brengt Blijdschap stimuleert de leerlingen om zoveel mogelijk water te drinken. De leerlingen bekijken op maandag 19 februari
het promotiefilmpje over water drinken, dit is gemaakt door de leerlingen van onze leerlingenraad.
Ook ontvangen de leerlingen gratis een bidon en het
is fijn als ze de bidon dagelijks gevuld met water mee
Doen jullie mee?
naar school nemen. De kinderen kunnen ook een lege
bidon meenemen en deze op school vullen. Andere
Broederschap-Meesterschap-Blijdschap
& Waterschap
manier om water te drinken zijn: plastic flesjes meenemen of drinken uit een beker van school. Het drinken van water is momenteel niet verplicht maar het
wordt zowel door leerkrachten als door de leerlingen onderling flink gewaardeerd.
Het blijft verboden om koolzuurhoudende drank en energiedrankjes te drinken op school.
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Lessen goed gedrag op de gang
Als vervolg op het belonen van goed gedrag op de speelplaats en in de klas gaan de leerlingen samen met de leerkrachten de komende periode aan de slag om goed gedrag op de gang te laten zien
en zal dit gedrag met tokens worden beloond. De docenten hebben afspraken gemaakt t.a.v. gedrag
dat leerlingen op de gang laten zien. Er zijn de volgende gedragsafspraken gemaakt:
- In de eerste week na de carnavalsvakantie krijgen de leerling les over het gedrag op de gangen.
- Daarna zullen ze tokens ontvangen op het moment dat ze dit gedrag laten zien.
- In de klassen worden vervolgens afspraken gemaakt t.a.v. het inruilen van de tokens.
De gedragsverwachtingen zijn:

Broederschap:
* Ik loop rustig aan de rechterkant.
* Ik houd rekening met anderen door de afgesproken stem** te gebruiken.
* Ik houd mijn handen en voeten thuis.

Meesterschap:
* Ik berg mijn spullen op de juiste plek op.

* Ik veeg mijn voeten schoon bij binnenkomst.
* Wij houden de bakken schoon.

Blijdschap:
* We zorgen er samen voor dat het goed gaat.
** De afgesproken stem:
- Tijdens de lessen -> stil
- Bij het naar binnen komen/ naar buiten gaan -> fluisterstem.

Leerlingenraad
Op dinsdag 30 januari is de leerlingenraad van de Broederschool samen met juf Susanne bij elkaar
gekomen. De leerlingen hebben samen gesproken over de wateractie op onze school en ideeën bedacht waarmee ze het drinken van water bij de leerlingen kunnen bevorderen. Ze hebben ook een
filmpje op genomen over de wateractie dat de leerlingen te zien krijgen bij de aftrap van de wateractie op maandag 19 februari 2018. Het verslag van het overleg van de leerlingenraad is te vinden
op onze website www.broederschool.nl .

Contactmoment en rapporten
In de eerste week na de carnavalsvakantie vinden de oudergesprekken plaats.
Ouders kunnen zich hiervoor via ISY inschrijven op maandag, 19 februari, dinsdag 20 februari en/ of
donderdag 22 februari 2018. Op vrijdag 23 februari ontvangen de leerlingen dan het eerste rapport.
Wij verzoeken gescheiden ouders om gezamenlijk een afspraak te plannen. Tijdens het oudergesprek worden de resultaten van uw kind besproken.

Ouderavond en adviesgesprekken leerlingen groep 8
Voor de ouders van de leerlingen van groep 8 is er op donderdag 8 februari een ouderavond m.b.t.
het voortgezet onderwijs. Deze ouders ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een adviesgesprek. Tijdens deze gesprekken wordt het dossier besproken, dat wordt overgedragen aan het
voortgezet onderwijs.
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Workshops voor de leerlingen
Dit schooljaar krijgen de leerlingen een creatieve workshop aangeboden vanuit VAZOM . Afgelopen
week is er helaas iets mis gegaan bij groep 6/7. Onze excuses hiervoor. We hopen dat we veel ouders mogen begroeten om te helpen hierbij. Graag opgeven bij de leerkracht van uw zoon/ dochter.
De indeling van de workshops is als volgt. Vele handen maken lichtén mooi werk dus we hopen dat
u komt helpen.

Wist u dat:
-

-

De Broederschool meedoet aan de Friekelwedstrijd van CV De Winkbülle.
Alle groepen hun aandeel hebben gehad bij het knutselen van de letters: Spassemig.
Heerlen met carnaval Spassemig heet.
De letters van onze school te zien zijn in een etalage in de Dautzenbergstraat in Heerlen.
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Belangrijke data:
Vrijdag 9 februari:

Carnaval op de Broederschool van 8.30uur tot 12.30 uur.
School uit om 12.30 uur, start carnavalsvakantie.

Maandag 19 februari:
Maandag 19 februari:

Start wateractie: Blijdschap door Waterschap.
Contactmoment ouders- leerkracht.

Dinsdag 20 februari:

Afscheid juf Francoise.
Feestprogramma voor alle leerlingen.
Contactmoment ouders- leerkracht.

Dinsdag 20 februari:
Donderdag 22 februari:
Donderdag 22 februari:

Contactmoment ouders- leerkracht.
Luizencontrole.
VVE thuis van 11.00 tot 12.30 uur.

Vrijdag 23 februari:

Rapporten.
8.30 uur ouderpanel.

Dinsdag 27 februari:

Leerlingenraad
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