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Het schooljaar loopt ten einde
Het einde van schooljaar 2018-2019 komt in zicht. Deze periode wordt door leerkrachten altijd omschreven
als een drukke periode. Alles voor volgend schooljaar moet voorbereid worden, maar het huidige
schooljaar moet ook goed afgerond worden. De rapporten zijn vandaag uitgedeeld en daarnaast zijn er de
uitstapjes en de feestelijke activiteiten op school. Wij proberen u via ISY zo goed mogelijk te informeren.
Mocht er echter toch iets onduidelijk zijn of mocht u vragen hebben, dan horen wij het uiteraard graag. Wij
wensen iedereen een hele fijne afronding van dit schooljaar!

Afscheid collega’s en welkom nieuwe teamleden
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal meester Martijn niet langer werkzaam zijn op onze school.
Meester Martijn gaat verhuizen naar Den Bosch en heeft daar een nieuwe baan gevonden in het onderwijs.
Meester Jordi zal met ingang van het nieuwe schooljaar gaan werken als directeur van BS de Kleine Wereld
in Vaals en BS op de Top in Vijlen.
Volgend schooljaar mogen we verwelkomen in ons team:
Juf Nicole Arets. Ze komt definitief werken op de Broederschool voor 4 dagen per week.
Juf Nicole Slangen. We hebben Nicole leren kennen tijdens een vervanging in groep 3/4. Vanaf volgend
schooljaar is ze 4 dagen per week werkzaam op onze school.
In het laatste Broedertje van dit schooljaar zijn de vertrekkende en startende medewerkers aan het woord.
We houden op de hoogte over de invulling van de openstaande vacature.

Groepsindeling schooljaar 2019-2020
Volgend schooljaar zullen wij starten met 7 groepen. Ons voorstel is inmiddels goedgekeurd door de
Medezeggenschapsraad, waardoor wij het met u kunnen delen. In schooljaar werken wij vanuit de
volgende jaargroepen:
Onderbouw
Leerkrachten
Onderwijsondersteuner
Groep 1/2 A
Juf Vivian (ma-wo-do-vr)
Juf Nicole A.
Juf Silvia (di)
Groep 1/2 B
Juf Yade
Middenbouw
Leerkrachten
Onderwijsondersteuner
Groep 3/ 4 A
Juf Chantal (ma t/m vr)
Juf Jamila (ma-di-do-vr)
Meester Tim (wo)
Groep 3/ 4 B
Juf Nicole S (ma-di-vr)
Juf Silvia (wo-do)
Groep 5
Juf Pascal (ma t/m vr)
Bovenbouw
Leerkrachten
Onderwijsondersteuner
Groep 6
Juf Kelly (ma-di-wo)
Meester Tim (ma-di-do-vr)
Juf Wendy (do-vr)
Juf Anke (Leraar in opleiding-LIO) vanaf febr.
ma t/m do
Groep 7/8
Juf Sanne (ma-di-do-vr)
Juf Wendy (wo)
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Toestemmingsverklaring via ISY
Tijdens de kennismakingsochtend middag op dinsdag 2 juli ontmoeten de leerlingen de nieuwe leerkracht
en worden er nieuwe foto’s gemaakt voor de schoolkalender. We vragen u dringend om de
toestemmingsverklaringen akkoord te geven als u wenst dat uw zoon/ dochter op de schoolkalender komt.
Dit moet voor a.s. vrijdag! Heeft u problemen met ISY? Loop even binnen bij meester Hans
(dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdag).

Hitte op school
Momenteel is het erg warm en werken we volgens het hitteprotocol (zie ISY).
A.s. dinsdagmiddag is er geen les vanwege te hoge temperaturen. We houden
u op de hoogte m.b.t. aanpassingen in het lesrooster, mocht dit nodig zijn. Wij
zorgen voor opvang van leerlingen, gedurende de reguliere uren. Geef door aan
de leerkracht, als u hiervan gebruik wilt maken.
Tip: Hou ISY in de gaten m.b.t. aanpassingen in de lestijden!

Schoolreis
Ook dit jaar gaan de groepen 1 t/m 7 weer op schoolreisje! Dit zal
plaatsvinden op maandag 1 juli 2019. De groepen 1/2 gaan naar speeltuin
Vaesrade, de groepen 3 en 4 gaan naar de Valkenier en de groepen 5, 6 en
7 gaan naar de Efteling. Alle kinderen hebben een brief mee naar huis
gekregen met meer informatie.
Alle leerlingen krijgen op school een nieuw oranje T-shirt met het nieuwe
logo van de school. Dit heeft de oudervereniging samen met de school
mogelijk gemaakt.
Wij hopen dat alle leerlingen mee zullen gaan en dat het een geslaagde dag mag worden! Tref a.u.b.
maatregelen m.b.t. het warme weer door extra drinken mee te geven en de leerlingen te beschermen
tegen de zon.

Traktatie door INNOVO
Op donderdag 4 juli zullen alle leerlingen én leerkrachten van de Broederschool
een koele traktatie ontvangen van INNOVO. Het bestuur trakteert ons vanwege
de goede inspectie oordeel.

Broederschool Got talent in het teken van Broederschool aan Zee
Op donderdag 4 juli zal er een nieuwe editie van Broederschool Got Talent plaatsvinden. Komt u kijken?
Het programma start om 13.00 u. en zal rond 14.30u. afgelopen zijn. Het thema is dit jaar “Broederschool
aan zee”. We vinden het leuk als de leerlingen (en ouders!) hun kleding op het thema aanpassen, dus trek
je mooiste zomeroutfit aan. Wij kijken ernaar uit! Voor ouders en opa’s en oma’s staan er een aantal
stoelen klaar. Het meenemen van een klapstoel is een goed idee om verzekerd te zijn van een zit plek.
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Uitzwaaien leerlingen groep 8
Aan het einde van Broederschool Got Talent zullen we een haag vormen en zullen we alle leerlingen van
groep 8 uitzwaaien. Uiteraard zingen we hierbij het traditionele Broederschoollied en zal de bel worden
geluid!

Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2019-2020
Volgende week verschijnt er nog een nieuwsbrief. Hierin kunt u kennismaken met de nieuwe leerkrachten
die gaan werken op onze school en tevens staan hierin de vakantiedagen en de studiedagen vermeld. Houd
ISY dus goed in de gaten!

Wist-u-dat







Groep 8 op schoolverlaterskamp is van maandag 24 juni t/m woensdag 26 juni.
We ook hier werken volgens het hitteprotocol, dat het programma aangepast is aan de warmte en
dat er maatregelen worden getroffen, mochten deze nodig zijn.
We ze veel plezier toewensen!
De leerlingen de rapporten ontvangen hebben op maandag 24 juni 2019.
De ouders die dit wensen een afspraak kunnen maken met de leerkracht voor een oudergesprek.
De leerlingen donderdag te horen krijgen bij welke leerkracht ze volgend jaar zijn ingedeeld.

Belangrijke data
Maandag 24 juni t/m woensdag 26 juni
Maandag 24 juni 2019
Dinsdag 25 juni 2019
Donderdag 27 juni 2019
Vrijdag 29 juni 2019

Maandag 01 juli 2019
Dinsdag 02 juli 2019
Dinsdag 02 juli 2019
Donderdag 04 juli 2019
Maandag 19 augustus 2019

Schoolkamp (groep 8).
Tweede rapport (groep 1 t/m 8).
Tropenrooster: school uit om 12.15 uur.
Uitslaapochtend groep 8 (start 11.00 uur).
Inloopochtend
Ouderpanel: presentatie schoolplan 2019-2023
Studiemiddag: school uit om 12.15 uur
Afscheidsavond groep 8 (start 19.00 uur).
Schoolreisje gr. 1 t/m 7.
Inleveren rapport (groep 3 t/m 7).
Uitslaapochtend groep 1 t/m 7 (start 9.30 uur).
Kennismakingsmiddag nieuwe groep
Laatste schooldag (vakantie start om 14.30 uur).
Broederschool got Talent.
Start schooljaar 2019-2020.
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