
 
1 

50e jaargang  

 

 

 

‘t Broedertje  

  
 

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

 

Welkom op de Broederschool 
 

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

Jailey  Devine  Lavigno  Noah  Aimée  Ryan 
* 

Binnenkort verwelkomen we:  

Damin  Yordano  Angeliqa  Lewis  Sanne 
* 
 

Vrije dag  
 

Maandag 2 april 2018 is Tweede Paasdag. Dit betekent, dat de school de gehele 
dag gesloten is. De kinderen hebben een vrije dag.  

Wij wensen iedereen hele fijne paasdagen! 
  

 

Personele ontwikkelingen 
 

Adieë meester Wiel 
 
Binnenkort word ik 66 jaar. De dan heb ik mijn pensioengerechtigde leeftijd be-
reikt. Ik ben ruim 44 jaar in het onderwijs werkzaam geweest in allerlei functies. 
Op 16 april werk ik voor het laatst op de Broederschool. Hier ik heb de laatste 
anderhalf jaar les mogen geven aan kinderen die kort in Nederland zijn en extra ondersteuning no-
dig hebben bij het leren van de Nederlandse taal. Dit heb ik met plezier gedaan. Ook de samenwer-
king met de collega’s van de Broederschool vond ik heel prettig. Ik wens de kinderen, de ouders en 
de collega’s van de Broederschool een goede toekomst toe. 
Ik ga nu genieten van mijn pensioen. 
 Wiel Bollen 
  

Meester Wiel kijkt terug op een enorme onderwijs- carrière en we zullen zijn expertise zeker gaan 
missen. Hij heeft aangegeven op een eenvoudige manier afscheid te willen nemen van de kinderen 
waarmee hij werkt en van het team. Dit zullen we doen op maandag 16 april.  
 

Een zoon voor juf Ramona 
 

 
Op dinsdag 19 maart is juf Ramona bevallen van zoon Jelte. Wij feliciteren juf Ramo-
na en haar gezin met deze gezinsuitbreiding en we kijken uit naar het moment dat ze 
met haar Jelte naar school komt, zodat we hem kunnen bewonderen. 
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Groep 3-4 laat trots de prijsjes zien. 

Nieuws van de oudervereniging 
 

De oudervereniging organiseert veel activiteiten die ten goede komen aan alle leerlingen van de 
Broederschool. We willen ze hiervoor bedanken want hierdoor ervaren we veel blijdschap op 
school. Hierbij een overzicht van een aantal activiteiten. 
Paaseierenactie:  
De oudervereniging heeft ook dit jaar weer haar traditionele paaseierenactie gehouden en hierbij 
zijn 7270 eieren verkocht. Dit is wederom een prachtig resultaat. We danken alle leerlingen en hun 
ouders voor de moeite die ze hebben genomen om de paaseieren te verkopen.  
Alle leerlingen die hebben meegedaan hebben een prijsje ontvangen. 
Deze winnaars van de paaseierenactie zijn 

1. Yanniek, groep 6-7 
2. Tyron, groep 4-5 
3. Kenson, groep 1-2 

We feliciteren Yanniek, Tyron en Kenson met deze topprestatie.  
Zij hebben de prijs inmiddels in ontvangst genomen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderdisco 
Op vrijdag 20 april 2018 organiseert de oudervereniging een kinderdisco in het Broederhuis.  
We hopen hier veel kinderen te mogen begroeten.  
 

Kienen 
De kienavond van 18 mei vervalt. Er is dit schooljaar nog één kienavond waarbij spectaculaire prij-
zen te winnen zijn. Deze kienavond is op 22 juni 
 

Er zit muziek in techniek  
 

Deze inspirerende workshop, die de leerlingen van groep 7/8 hebben gevolgd heeft geleid tot de 
productie van een eigen lied. Zowel de beats, de raps, als de tekst zijn door de kinderen zelf bedacht 
en gemaakt. Er zijn ook filmopnames gemaakt door enkele leerkrachten en het resultaat is een 
prachtige videoclip. Kijk op onze website om de videoclip te bekijken:  

http://www.broederschool.nl/ broederschap-meesterschap-blijdschap 
Het leuke is dat kinderen geheel op eigen initiatief de kernwaarden van de school, Broederschap, 
Meesterschap en Blijdschap erin verwerkt hebben. Het enthousiasme en het plezier spatten ervan 
af. Dit doet muziek in het onderwijs met kinderen. Prachtig om te zien dat de kinderen deze talen-
ten hebben. 
 

'Lang leve de muziekwedstrijd' 
De school heeft dit lied ingeschreven voor de 'Lang Leve de Muziek Wedstrijd'! De Broederschool is 
geselecteerd voor de regionale theateraudities van Lang Leve de Muziek Show op 18 mei in Roer-
mond. We zijn trots op deze mooie muzikale prestatie en we hopen te mogen optreden voor Konin-
gin Máxima tijdens 'Het Kerst Muziekgala 2018'. 

http://www.broederschool.nl/%20broederschap-meesterschap-blijdschap
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 Onderwijsstaking 
 

Zoals u al heeft gelezen of gehoord, gaan de stakingsacties in het basisonderwijs 
ook in 2018 verder. Onze leraren gaan staken op vrijdag 13 april as. INNOVO blijft 
deze acties ondersteunen samen met de andere schoolbesturen in Zuid-Limburg. 
 wat betekent deze stakingsdag op 13 april 2018? 

• Alle scholen van INNOVO blijven dicht zowel de reguliere basisscholen als de 
(V)SO/SBO-scholen. 

• De school is deze dag gesloten voor álle kinderen.  
                             Wij maken geen uitzonderingen.  

• De wettelijke verplichte onderwijstijd komt door de staking niet in het gedrang. 
Meer informatie over de staking vindt u op ISY. 
 

Werkdrukakkoord 
 

Inmiddels ligt er een werkdrukakkoord van het PO-front met het kabinet, waardoor elke school er 
volgend jaar een extra bedrag van € 156,- per leerling bij krijgt voor de aanpak van werkdruk. Op de 
Broederschool hebben we tijdens de studiedag van 19 maart besproken hoe de leerkrachten deze 
middelen willen inzetten. We volgen momenteel de procedure van INNOVO m.b.t. werven van per-
soneel.  

 

Tekort aan leerkrachten 
 

INNOVO werft structureel nieuwe leerkrachten en toch is het steeds moeilijker om vervangingen in 
te vullen. Leerkrachten die we onlangs hebben geworven, zijn ingezet voor langdurige vervangin-
gen. Opvang van kortdurend verzuim lukt minder en minder en dat merken alle scholen. Teams 
doen er alles aan om de groepen van hun zieke collega’s op te vangen. Helaas lukt dat niet altijd en 
moeten wij leerlingen naar huis sturen. Hoe graag wij ook leerkrachten werk willen bieden en aan 
ons willen binden; er zijn er nu niet voldoende beschikbaar.  Dat is een landelijke trend. 
Op de Broederschool hebben we dit schooljaar nog geen leerlingen naar huis hoeven te sturen en 
hebben we intern oplossingen gezocht als er een leerkracht afwezig is. We kunnen echter niet ga-
randeren dat we dit intern kunnen blijven oplossen. Indien wij groepen naar huis moeten sturen, 
zullen we dit altijd één dag van te voren aankondigen, zodat u maatregelen kunt treffen. 
 

De onderwijsresultaten van onze school laten Meesterschap zien 
 

In januari hebben de leerlingen van onze school de CITO toetsen gemaakt. Inmid-
dels hebben we de gegevens geanalyseerd en vergeleken met de afgelopen 3 jaar. 
We zijn tevreden over de resultaten omdat ze een goede vooruitgang laten zien. 
Uit de goede scoring door de leerlingen spreekt ook het Meesterschap van de 
leerkrachten. En daar zijn we heel trots op. Ga zo door!! 
 

Opruimactie 
 

Op vrijdag 9 maart hebben de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 meegedaan aan de schoonmaakac-
tie "Schoon Heerlen". Dit jaar hebben in Heerlen 1945 kinderen uit 19 scholen hieraan meegedaan, 
ze gingen allemaal actief aan de slag om de buurt rondom de school schoon te maken. Het was de 
eerste keer dat de leerlingen van de Broederschool hieraan mee deden. In de klassen is er aandacht 
besteed aan het onderwerp zwerfafval en de gevolgen hiervan voor het milieu. 
Voorafgaand aan de schoonmaakactie werd Jean-Marie Stienen in het zonnetje gezet. Jean-Marie 
is als vrijwilliger verbonden aan onze school. Hij maakt wekelijks de prullenbakken op het school-
plein leeg en ruimt samen met leerlingen het zwerfafval op rondom de school.  
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Wij waarderen de hulp van Jean-Marie heel erg en hebben hem dit laten merken. Ook zijn we erg 
blij met meester Hans, die elke week het oud papier opruimt. 
Ook was er een aantal ouders die hebben meegeholpen aan de schoonmaakactie. 

Dank je wel hiervoor. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eerste H. Communie  
 

Dit schooljaar zal de 1e Heilige Communie plaatsvinden op zondag 13 mei 
2018 om 9.30u in de kerk van Molenberg, Gerard Bruningstraat 2. 
De leerlingen die de communie doen, hebben samen met hun broertjes 
en zusjes vrij op maandag 14 mei 2018. Dit jaar is de communie voor de 
leerlingen van groep 3 en 4.  
 

Wegens het teruglopend aantal communicantjes zal er pas weer in 2020 
gelegenheid zijn om via de Broederschool de 1e Heilige Communie te doen. 

 

Zondag 15 april a.s. is om 10.00 uur de Presentatieviering van de communicantjes uit groep 3-4. 

 
Koningsspelen 2018 
 

Op vrijdag 20 april vinden de jaarlijkse Koningsspelen plaats. We starten deze dag in de groepen 1 
t/m 8 met een gezond ontbijt, dat gesponsord zal worden door de Jumbo supermarkt. Na het ont-
bijt vertrekken de groepen 3 t/m 8 naar de sportvelden van Bekkerveld voor een leuke sportdag.  
 

De groepen 1 en 2 bezoeken op deze dag de GaiaZOO. Dit wordt gesponsord door CV De Winkbühle 
en door Aktie ’68. 
De Winkbühle sponsort dit omdat onze school de Friekelwedstrijd heeft gewonnen 
met carnaval waarbij door loting is bepaald dat groep1-2b de GaiaZOO zou bezoe-
ken. 
Stichting Aktie ’68 sponsort het bezoek van groep 1-2a nadat we hebben toegezegd 
om in het najaar kleding te verzamelen voor deze stichting. 

http://stichtingaktie68.nl/ 
 

http://stichtingaktie68.nl/
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Op deze dag hebben wij ook hulp nodig van ouders voor zowel het halen en brengen van kinderen, 
als het begeleiden! Houdt u daarom ISY goed in de gaten.  
 

Verkeersexamen 
Op donderdag 5 april staat het theorie-examen op het programma voor groep 7. In de klas hebben 
we de afgelopen maanden hard geoefend. In de afgelopen weken wordt er extra aandacht besteed 
aan het oefenen met oefenexamens en de examentrainer. Dit kunnen de leerlingen thuis ook digi-
taal doen via de website examen.vvn.nl. Op de kalender staat een foutieve datum. 
 

Op donderdag 17 mei is het praktijkexamen. De leerlingen van groep 7 moeten dan allemaal op de 
fiets naar school komen. Hiervoor zullen ze t.z.t nog een route ontvangen, zodat ze deze vooraf 
kunnen oefenen, samen met ouders/begeleiders. 
 

Vooraf aan het praktijkexamen zal op vrijdag 6 april een fietscontrole plaatsvinden. Onze vrijwilliger 
Frans zal samen met meester Valentijn de fietsen van de leerlingen van groep 7 controleren. Even-
tuele mankementen kunnen dan verholpen worden. Het is dan ook belangrijk dat de leerlingen op 
vrijdag 6 april allemaal met de fiets naar school komen. De fiets die de leerling voor controle mee-
neemt, moet ook de fiets zijn die de leerling tijdens het examen gebruikt.  
 

Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst of de leerlingen de 
verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeers-
situaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig ver-
keersgedrag. Maar de praktijk is minstens zo belangrijk. Tijdens 
het VVN praktisch Verkeersexamen toetsen we daarom of leer-
lingen de opgedane verkeerskennis kunnen toepassen en veilig 
gedrag vertonen in het echte verkeer.  
 

Wij wensen de leerlingen heel veel succes en hopen alle leerlingen te mogen feliciteren met hun 
verkeersexamen.  

 
Eindtoets “Route 8” groep 8 
 

Op dinsdag 17 en woensdag 18 april 2018 vindt de Eindtoets van dit schooljaar plaats. De kinderen 
hebben hier al enige informatie over ontvangen. Langs deze weg willen wij u op de hoogte brengen 
van de organisatorische aspecten op de Broederschool: 

- Zorg er a.u.b. voor, dat uw kind op tijd aanwezig is. Te laat komen is niet alleen vervelend 
voor de leerling zelf, maar ook voor de rest van de groep.  

- De toets wordt digitaal gemaakt. 
- Tijdens de Eindtoets wordt het gebruik van kauwgom toegestaan. Dit is alleen 

toegestaan tijdens afnamemomenten (dus niet in pauzes etc.). Specifieke af-
spraken worden nog met de kinderen gemaakt.  

- De leerlingen nemen hun reguliere lunchpakket en tussendoortje mee naar school.  
- De kinderen mogen een (kleine) talisman meenemen voor geluk.  
- Meer informatie volgt via ISY. 

De Eindtoets duurt ongeveer 3 uur per leerling. Als er vragen zijn, dan kunt u zich richten tot juf Sanne.  
 

Next Level 
 

We zijn op school, alweer 3 maanden geleden, gestart met 
het Next Levelproject. Een project waarin we met een 
groep van 14 kinderen allerlei activiteiten ondernemen. 
Deze groep kinderen hebben we zorgvuldig geselecteerd, 
waarbij we naar een aantal specifieke criteria gekeken 
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hebben. De nadruk bij dit project ligt op ontplooiing. Een kijkje buiten de schooldeuren om te zien 
wat er nog meer te doen, te zien, te maken en te dromen is!  
Bij dit project werken we in thema’s. Het thema waar we nu mee bezig zijn is ‘Wetenschap en tech-
niek.’ Bij dit thema ontdekken we de verschillen tussen wetenschap en techniek en zijn we vooral 
aan de slag gegaan door middel van workshops van Mad Science en hebben we een bezoek ge-
bracht aan het Continuüm in Kerkrade.  
 

Verder zijn we bezig met een “aandachtstraining” Hierbij proberen we de kinderen te helpen zich te 
focussen op dat, waar ze mee bezig zijn zonder afgeleid te worden door alles wat er om hen heen 
gebeurt. Deze training wordt gegeven door Carla Bemelmans. Al met al een ontzettend fijn project   
 

Op naar de toekomst! Sanne de Heer, coach Next Level 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       De leerlingen van groep 7/8 lezen voor    Dennis is de tietsjkampioen   
       tijdens de Paasviering in de Kapelzaal.          Van onze school!! 

 

Belangrijke data 
 

Maandag 2 april 2018   - Tweede Paasdag (vrije dag).  
Donderdag 5 april 2018   - Inloopkwartier en ouderpanel. 
      - Theoretisch verkeersexamen groep 7 
Vrijdag 6 april 2018    - Fietscontrole groep 7 
Maandag 9 april 2018   - Vergadering oudervereniging 
Donderdag 13 april 2018   - OK-thermometer leerlingen 
Vrijdag 13 april 2018    - Stakingsdag Noord-Brabant en Limburg (vrije dag).  
Dinsdag 17 april 2018    - Eindtoets groep 8 (Route 8). 
Woensdag 18 april 2018   - Eindtoets groep 8 (Route 8). 
Donderdag 19 april 2018   - VVE-thuis (ouders groep 1-2) 
Vrijdag 20 april 2018    - Koningsspelen 
      - Kinderdisco 
Maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei  - Meivakantie (vrije dagen).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                       Team Broederschool. 


