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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: 
 

Damin  Yordano  Angeliqa  Lewis  Yoshua 
* 

Binnenkort verwelkomen we: 

Sanne  Tafarai  Jazzley-Joy  
 
 
 

Groepen 1 & 2 op bezoek in GaiaZoo 
 

 

 
 
Op vrijdag 20 april hebben de leerlingen van de groepen 1-2 van onze school een bezoek gebracht aan de 
GaiaZoo. Deze dag was volledig verzorgd en werd gesponsord door CV De Winkbülle uit Heerlen en Stichting 
Aktie ’68 uit Maastricht. De leerlingen hebben een mooie dag mogen beleven. Wij danken onze sponsoren 
hiervoor: zoals u op de foto kunt zien: het was een topdag! 
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Personele ontwikkelingen 
 

Juf Inge en juf Ramona zullen volgend schooljaar niet meer werkzaam zijn op onze school. Juf Inge heeft in-
middels al een nieuwe werkplek gevonden. Ze zal gaan werken op BS de Horizon in Heerlen. In de afgelopen 
periode hebben er voor volgend schooljaar op De Broederschool een aantal sollicitatiegesprekken plaatsge-
vonden: 

- Juf Yade van Kalsbeek en juf Wendy Huynen krijgen een vaste formatieplek op De Broederschool.  
Dit houdt in, dat zij volgend schooljaar op onze school blijven werken.  

- Meester Martijn Diependaal zal op onze school komen werken als onderwijsondersteuner. 
- Meester Jordi Jaeqx, is adjunct-directeur op BS de Wegwijzer en zal volgend schooljaar ook één dag 

per week deze taak uitvoeren op de Broederschool.  
Momenteel loopt er nog één sollicitatieprocedure en daarna zal het team van de Broederschool voor school-
jaar 2018-2019 definitief zijn. We zullen u zo snel mogelijk meer duidelijkheid gaan geven t.a.v. de groepsbe-
zetting van volgend schooljaar.     Wij wensen onze collega’s heel veel succes!  
 
 

Extra vrije week voor de leerlingen 
 

Vanaf maandag 21 mei 2018 t/m vrijdag 25 mei 2018 is er voor de leerlingen 
Pinkstervakantie. Zij hebben de gehele week vrij. De leerlingen hebben deze 
vrije week omdat we elke week te veel uren maken. Deze extra uren hebben we 
gebundeld voor een extra vakantieweek voor de leerlingen. De leerkrachten 
hebben een gewone werkweek en verrichten taken voor de afsluiting van dit 
schooljaar. Tevens vinden er in deze week studiedagen plaats waarin we voor-

bereidingen treffen voor volgend schooljaar. Ook volgen een aantal leerkrachten een BHV-nascholing.  
 

Eerste Heilige Communie 
 

       Dit schooljaar heeft de 1e Heilige Communie plaats ge-
vonden op zondag 13 mei 2018. 
We danken alle ouders en mensen vanuit de parochie en 
het koor die betrokken zijn geweest bij de voorbereidin-
gen van deze mooie en feestelijke dag.  
 

In het voorjaar van 2020 zal de volgende 1e Heilige 
Communie plaatsvinden vanuit de Broederschool. Meer 
informatie ontvangen de ouders van de leerlingen uit de 
huidige groepen 1 en 2 hierover volgend schooljaar.  
 

Yaela Evers   Kaylen Schijns   Quincy Meijers 
Ashley Meijers   Jason Bischops   Jenalysa Barrow 
Jaylee Timmermans    Dylan van der Spoel 
Dylano Holtman 

 

Tevredenheidsonderzoek 
 

Op maandag 14 mei is het tevredenheidsonderzoek gestart, dit onderzoek loopt t/m 25 juni 2018. Dit is een 
tweejaarlijks onderzoek waarvoor de leerlingen van de groepen 6,7 en 8, de ouders en de personeelsleden 
van de Broederschool een uitnodiging krijgen. We willen graag uw mening horen over onze school en hopen 
daarom dat zoveel mogelijk ouders dit tevredenheidonderzoek zullen invullen. De ouders ontvangen hier-
voor digitaal een uitnodiging. Mocht u deze niet hebben ontvangen, kunt u zich melden bij meester Hans, op 
de administratie van onze school.  
 

Als veel ouders deze enquête invullen krijgen wij een goed beeld en kunnen wij iets doen met deze gegevens. 
Helaas was de animo bij het vorige tevredenheidsonderzoek in 2016 niet zo groot, er vulden toen slechts 
29% van de ouders deze enquête in. We willen het dit jaar beter doen en willen de leerlingen belonen als u 
de enquête invult. 
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Tevredenheidsonderzoek 2018: win een ijs als bewijs! 
➢ Bij deelname van 40%: ontvangen alle leerlingen een waterlolly. 
➢ Bij deelname van 50%: ontvangen alle leerlingen een raketijsje. 
➢ Bij deelname van 75% of meer: ontvangen alle leerlingen een magnum. 

 

Op het moment dat dit Broedertje verschijnt ( 15 mei 2018)hebben 15% van de ou-
ders de enquête al ingevuld. Er is dus al een goede start gemaakt! 
Maar we gaan voor de MAGNUM…dus vertel het voort: WIN EEN IJS ALS BEWIJS en 
doe mee met het tevredenheidsonderzoek! 
 
 

Groep 8 scoort goed op de eindtoets   
 

ROUTE 8 
 

De kinderen van groep 8 hebben op dinsdag 17 en woensdag 18 april de eindtoets Route 8 
gemaakt. 
Bij deze toets starten te kinderen gezamenlijk, maar tijdens de afname worden de vragen 
aangepast aan het kind. Vindt het kind een vraag moeilijk dan krijgt hij/zij daarna een vraag die makkelijker 
is. Lukt een vraag echter goed dan krijgt het kind daarna een vraag die moeilijker is. Geen kind raakt zo ge-
frustreerd. Dit kregen we ook terug van de kinderen. 

 “Het was fijn om deze toets te maken” gaven ze aan. 
 “Makkie” hoorden we hier en daar.   

De sfeer tijdens de afname was dan ook ontspannen en prettig. 
We waren natuurlijk allemaal reuze benieuwd welk resultaat er behaald was bij deze toets. In de meivakantie 
kwam het verlossende woord. Als schoolscore behaalden we 204,8 hetgeen zeker voldoende was volgens de  
inspectie. We zagen ook dat er kinderen waren die als advies VWO kregen, kinderen die HAVO advies kregen 
en kinderen met een VMBO advies. Dit kwam overeen met onze verwachtingen. Hartstikke goed. 
Wat waren en zijn we blij met de resultaten van onze kinderen van groep 8. 

 
 

Lang leve de muziekwedstrijd 
 

De leerlingen van groep 7 en 8 zijn druk bezig met de repetities van het Broederlied. 
Ze worden hieruit begeleid door muzikant Noud Houben, vanuit Stichting VAZOM. 
We zijn namelijk geselecteerd om mee te doen aan de regionale theateraudities van 
Lang Leve de Muziek Show op 18 mei in Roermond. De leerlingen van groep 7/8 
gaan vrijdag17 mei met de trein naar de Oranjerie in Roermond, waar de regio-
audities worden gehouden. De school heeft dit lied ingeschreven voor de 'Lang Leve 
de Muziek Wedstrijd'! We zijn trots op deze mooie muzikale prestatie en we hopen 

te mogen optreden voor Koningin Máxima tijdens 'Het Kerst Muziekgala 2018'. We wensen de leerlingen van 
groep 7 en 8 veel succes toe en zullen u op de hoogte houden van het vervolg van deze muzikale wedstrijd.  

 
 

Verkeersexamen groep 7 (herhaalde mededeling) 
 

Op donderdag 17 mei is het praktijkexamen om 9.00 uur ‘s morgens. De leerlingen van groep 7 moeten dan 

allemaal op de fiets naar school komen. Veel succes, allemaal! 
 
 

Kienen (herhaalde mededeling) 
 

De kienavond van 18 mei vervalt. Er is dit schooljaar nog één kienavond waarbij 
spectaculaire prijzen te winnen zijn. Deze kienavond is op 22 juni 2018. 
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Inloopuurtje 
 

Op maandag 11 juni start het wekelijks inloopuurtje van 14.00 – 15.00 uur op onze school. 
U kunt dan terecht met vragen over uw kind of u kunt andere zaken bespreken. Wellicht is 
het handig omdat uw zoon/ dochter straks een lange periode niet op school aanwezig zal 
zijn vanwege de zomervakantie om vooraf na te denken wat u kunt doen in deze tijd. 
Heeft u vragen over Kindervakantiewerk, zomeractiviteiten of heeft u leuke tips voor in de 
wijk? Loop binnen op maandagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur op de Broederschool. 
Nicole Logister gaat dan graag met u in gesprek. 
Dit schooljaar zullen de inloopuurtjes zijn op maandag 11 juni, 18 juni, 25 juni en 2 juli. 

 

Miniconferentie Euregionaal onderwijs 
 

Op woensdagmiddag 11 april bezochten Keira Bisschops uit groep 8, Kitemmaly Kleijnen uit groep 7, Joris 
Arets uit groep 6 en juf Kelly de miniconferentie Euregionaal onderwijs in de raadzaal van de gemeente Heer-
len. Doel van de conferentie was om de scholen in de gemeente te informeren over de voordelen van Eure-
gionaal Onderwijs. 
Omdat op onze school al zeven jaar Duits wordt gegeven, werden onze leerlingen geïnterviewd door Karin 
Straus. Het was heel spannend, want het was druk in de raadzaal. Wethouder Jordy Clemens en ook de be-
stuurders van Innovo en Movare waren aanwezig. 
Keira, Kitemmaly en Joris hebben de Broederschool super vertegenwoordigd! Als dank ontvingen ze een 
Duits spel en stripboek om in de klas mee aan de slag te gaan. 
 

                                                  

 
Programma uitwisseling Am Höfling Aachen voor groep 6/7 
 

Eind April hebben de kinderen van groep 6/7 een brief geschreven naar een maatje van de Duitse school. 
 

Dinsdag 12 juni: bezoeken de kinderen van Am Höfling de Broederschool in Heerlen. 
Dinsdag 19 juni: Theatervoorstelling om 11.00u in het Cultuurhuis in Heerlen. Am Höfling voert het stuk op, 
groep 6/7 doet een dans tijdens het stuk. 
 

Ouders zijn welkom om te komen kijken, reserveer deze datum alvast in uw agenda. Ook de kinderen van 
groep 7/8 bezoeken deze voorstelling. 
Dinsdag 26 juni: Gezamenlijk uitje Tierpark in Aachen. 
 
 
 
 
 
 
    
 

                Oefenen voor de dans. 
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Wijzigingen kalender 
 

De schoolkalender hebben we een al lange tijd geleden gemaakt en nu blijkt dat niet alle data heel handig 
gekozen zijn. Daarom zijn onderstaande data gewijzigd: 
 

Inloopkwartier ouders:     16 mei 2018 
Start afname Cito toetsen:     dinsdag 29 mei 2018 
Tweede rapport:      maandag 2 juli 2018 
Het invullen van de OK-thermometer vervalt op  7 juni 2018 

 

Belangrijke data 
 

Woensdag 16 mei 2018    Inloopkwartier 
Donderdag 17 mei 2018   Praktisch verkeersexamen groep 7. 
Vrijdag 18 mei 2018    Regio-auditie groep 7/8 Lang Leve de muziekshow. 
      Groep ½ ‘s middags vrij. 
Maandag 21 mei t/m vrijdag 25 mei  Pinstervakantie (leerlingen hele week vrij). 
Woensdag 30 mei 2018    Luizencontrole. 
Dinsdag 29 mei 2018    Start afname Citotoetsen. 
Vrijdag 1 juni 2018    Inloopkwartier ouders 
Maandag 4 juni 2018    Vergadering Ouderraad 
Dinsdag 5 juni 2018    Leerlingenraad 
Donderdag 7 juni 2018    O.K.-thermometer leerlingen 
Maandag 11 juni 2018    Start inloopuurtje (elke maandag van 14.00 – 15.00 uur) 
Woensdag 13 juni 2018    Studiedag, de leerlingen hebben een vrije dag 
Donderdag 14 juni 2018   Diploma-uitreiking VVE-thuis 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Broederschap   Blijdschap  Meesterschap 

 


