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Het schooljaar loopt ten einde
De tijd vliegt voorbij en het schooljaar 2017-2018 loopt alweer ten einde. Het team heeft teruggekeken
naar afgelopen schooljaar en is trots op deze zaken:

Broederschap:
•
•
•
•
•

Goede scores op de OK thermometers.
Goede samenwerking tijdens het blokuur tussen de verschillende groepen.
Weinig incidenten op school.
Goede samenwerking tussen PSZ ’t Meuleke en de groepen 1 en 2.
Goede invulling van de leerlingenraad die een wateractie hebben opgezet.

Meesterschap:
•
•
•
•

Invoering blokuur maakt het mogelijk dat er uitbreiding van leertijd mogelijk is, als een leerling hieraan behoefte heeft.
De resultaten zijn wederom verbeterd.
Goede score op Route 8 (eindtoets gr. 8)
Meer kansen voor leerlingen om eigen keuzes te maken en talenten te ontwikkelen tijdens het blokuur.

Blijdschap:
•
•
•
•
•
•

Deelname aan project meer muziek in de klas. Wij zijn door naar de landelijke finale en we zullen in
Hilversum gaan strijden voor de titel!
Next Level, 15 leerlingen hebben meegedaan aan het naschoolse aanbod dat juf Sanne verzorgt.
Mooie uitwisseling met onze Duitse partnerschool en deelname aan de Schultheatertage.
Toename van het aantal leerlingen op de Broederschool.
Werkdrukmiddelen zijn toegekend waardoor er meer personeel beschikbaar is volgend schooljaar.
Toekenning van de Muziek Impuls subsidie waardoor er volgend schooljaar muzieklessen worden
verzorgd maar ook een naschools-aanbod zal komen voor muziek.

Inzet werkdrukmiddelen
Het team van de Broederschool heeft de afgelopen periode gesproken hoe ze de werkdrukmiddelen het
liefst willen inzetten. De werkdrukmiddelen zijn toegekend vanuit het ministerie van onderwijs n.a.v. de
stakingen die hebben plaatsgevonden. Het team heeft aangegeven dat ze uitbreiding van het personeel
wensen met een onderwijsondersteuner. Vanaf schooljaar 2018-2019 zal meester Martijn Diependaal
naast juffrouw Jamila werkzaam zijn als onderwijsondersteuner. Zij zullen ondersteuning bieden aan de
leerkrachten en zij zullen met kleine groepjes leerlingen werken. Ook begeleiden ze meerdere leerlingen
tijdens het zelfstandig werken. Tevens zorgen ze voor de aansturing van de stagiaires van de mbo-opleiding tot onderwijsassistent(e). Ook zullen ze het programma van de schakelklas ondersteunen en taalbegeleiding bieden. De werkdrukmiddelen maken het tevens mogelijk om leerkrachten vrij te roosteren. Zo
kunnen we volgend schooljaar gebruik maken van de expertise van juf Silvia als taalspecialist en zal juf
Kelly ondersteunende taken uitvoeren van de Intern Begeleider.
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Aantal lesuren
Het team heeft tevens aangegeven dat de werkdruk zal verminderen als er regelmatig een vrije vrijdagmiddag is waarop ze administratieve taken kunnen uitvoeren. Dit is mogelijk omdat de leerlingen in het
basisonderwijs per schooljaar minimaal 940 lesuren moeten draaien. Volgend schooljaar zullen de leerlingen 989 uur naar school gaan, waarmee we ruim voldoen aan de wettelijke norm.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2018-2019
akanties primair onderwijs
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Zomervakantie

15 oktober t/m 19 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
4 maart t/m 8 maart 2019
22 april t/m 3 mei 2019
30 + 31 mei 2019
8 juli t/m 16 augustus 2019

Vrije dagen 2018-2019
Goede Vrijdag

19 april 2018

Paasmaandag

22 april 2019

Pinksteren

10 juni 2019

Vrijdag voor zomervakantie

5 juli 2019

Studiedagen schooljaar 2018-2019

Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag

21 augustus 2018
(let op dit is de tweede schooldag)
8 oktober 2018
6 december 2018
29 januari 2019
30 januari 2019

Studiedag

29 mei 2019

Studiedag

5 juni 2019

Studiedag

Vrije middagen:
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag
Donderdagmiddag
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag

14 september
12 oktober
16 november
21 december
22 februari
1 maart
29 maart
24 mei
18 april
21 juni
28 juni

2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

2

Groepsbezetting schooljaar 2018-2019
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Groep 1-2a

Juf Silvia
Juf Silvia

Juf Silvia
Juf Silvia

Juf Vivian

Juf Vivian
Juf Vivian

Juf Vivian
Juf Vivian

Leraar in opleiding
(LIO) vanaf febr.
2019 in groep ½ A

Juf Vera
Juf Vera

Juf Vera
Juf Vera

Juf Vera

Juf Vera
Juf Vera

Juf Vera
Juf Vera

Groep 1-2b

Juf Yade
Juf Yade
Juf Jamilla

Juf Yade
Juf Yade
Juf Jamilla

Juf Yade

Juf Yade
Juf Yade
Juf Jamilla

Juf Yade
Juf Yade
Juf Jamilla

Groep 3-4

Juf Chantal
Juf Chantal

Juf Chantal
Juf Chantal

Juf Chantal

Juf Chantal
Juf Silvia

Juf Silvia
Juf Silvia

Groep 4-5

Juf Pascal
Juf Pascal
Juf Jamilla

Juf Pascal
Juf Pascal
Juf Jamilla

Juf Pascal

Juf Pascal
Juf Pascal
Juf Jamilla

Juf Pascal
Juf Pascal
Juf Jamilla

Meester
Martijn

Meester
Martijn

Groep 6-7

Juf Kelly
Juf Kelly

Juf Kelly
Juf Kelly

Juf Kelly

Juf Wendy
Juf Wendy

Juf Wendy
Juf Wendy

Groep 7-8

Juf Sanne
Juf Sanne
Meester
Martijn

Juf Wendy
Juf Wendy

Juf Sanne
Juf Sanne

Juf Sanne
Juf Sanne

Juf Sanne
Juf Sanne

Onderwijsondersteuning
unit 1 13.00-14.30 uur

Onderwijsondersteuning
unit 2. 8.30-12.15 uur
Schakelklas*
Schakelklas*

Onderwijsondersteuning
unit 3 8.30-12.15 uur

Meester
Martijn

Meester
Martijn

Meester
Martijn

Meester
Martijn

Conflictjuf
LB taal

Specialist Jonge Kind

Vanaf febr.
Juf Silvia

Juf Chantal
Do middag
Juf Silvia

Vanaf febr.
Juf Silvia
Vanaf febr.
Juf Vivian

Ondersteuning IB

Vanaf febr.
Juf Vivian
Juf Kelly

Kennismakingsmiddag en indeling in groepen
We gaan zeer zorgvuldig te werk bij de indeling van de nieuwe groepen. Op maandag 2 juli 2018 ontvangen de leerlingen allemaal een brief waarin deze argumenten worden genoemd en tevens staat hierop
vermeld in welke groep ze volgend schooljaar zitten. Dinsdagmiddag 3 juli is er een kennismakingsmiddag met de (nieuwe) leerkrachten en de leerlingen. We streven ernaar om dan ook een nieuwe klassenfoto te maken voor op de schoolkalender, maar dit kan alleen als ouders hiervoor toestemming geven.
Zie hiervoor het bericht op ISY.

Nieuwe vloer
Hoewel de vloer pas drie jaar ligt is hij in zeer slechte staat. De vloer is beschadigd en tevens vervuild en
lukt het schoonmaken van de vloer onvoldoende. Wij hechten veel belang aan een opgeruimde en
schone omgeving en zijn hierover in gesprek gegaan. Na vele besprekingen is het gelukt om de vloer te
laten vervangen. Deze werkzaamheden zullen in de zomervakantie gaan plaatsvinden. We zullen de
leerlingen in het nieuwe schooljaar dus kunnen ontvangen op een mooie en goed te onderhouden vloer.
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Nieuw meubilair groep 3 t/m 8
De slechte toestand van de vloer is mede veroorzaakt door de slechte staat van het meubilair. Vooral de
stoelen zorgen voor de vele beschadigingen aan de vloer. Om de nieuwe vloer mooi te houden was het
dus noodzakelijk om nieuw meubilair te bestellen. Dit is inmiddels gedaan voor de groepen 3 t/m 8.
De kleutergroepen zullen tijdens schooljaar 2019-2020 nieuw meubilair krijgen. Het nieuwe meubilair
wordt gedurende de vakantie geleverd.

Ingang schoolgebouw groep ½ aan de voorzijde
Vanaf 20 augustus 2018 zullen de leerlingen van groep 1-2, samen met hun ouders de school binnen
komen vanaf de voorzijde. Dit doen we omdat:
- de overgang tussen de groepen 1-2 en 3 t/m 8 hierdoor minder groot wordt.
- er meer kansen zijn voor leerlingen en ouders om elkaar te ontmoeten op het plein vóór en na
schooltijd en dit verhoogt ons gevoel van Broederschap.
- er een overkapping is voor ouders zodat ze kunnen schuilen als het regent.
- aan de voorzijde meer parkeerplaatsen zijn waardoor de verkeersoverlast zal verminderen.
Dit betekent dat de leerlingen met hun ouders aan de voorzijde op het plein gaan komen, vanaf 8.15 uur
is dit mogelijk. We adviseren hierbij om het kleine poortje aan de Holleweg te gebruiken. Ouders met
kinderwagens en/ of minder valide ouders kunnen de toegangspoort vanuit de Kerkraderweg gebruiken.
Vanaf 8.25 uur kunnen de kleuters met hun ouders naar binnen gaan en de jassen en de tassen
opbergen aan de kapstokken. Deze worden verplaatst naar de wintertuin.
Een bijkomend voordeel is dat er in de huidige gang van de kleuters kansen ontstaan om ateliers in te
richten waar gerichte speelactiviteiten kunnen plaatsvinden.

Eén lokaal in gebruik door de Vrije School
Met ingang van 01.08.2018 zal de Vrije School Helianthus het lokaal naast groep ¾ gaan benutten en zij
zullen hier een kleutergroep vestigen. Gezien de groei van het aantal leerlingen op de Broederschool zal
dit slechts voor één jaar zijn en zullen we in de toekomst dit lokaal zelf weer gaan benutten. Op dit moment levert het echter financiële voordelen op, die ten goede komen aan de leerlingen van de Broederschool. Er zijn afspraken gemaakt met de Vrije School t.a.v. de toegang tot de school en de activiteiten
die gaan plaatsvinden. De leerlingen zullen de achteringang (bij de containers) gaan gebruiken.

Personele ontwikkelingen
Tot ziens juf Ramona
Afgelopen schooljaar heb ik met veel plezier gewerkt in groep 1/2A op de Broederschool. Helaas was dit maar van korte duur want ik kreeg al snel last van zwangerschapsklachten waardoor ik eerder moest stoppen met werken. Nu gaat het gelukkig
allemaal weer goed met mij en ben ik een trotse moeder van Jelte en zijn zusje
Veerle. Volgend schooljaar ga ik aan de slag op een andere INNOVO school. Dank
voor de leuke tijd samen. Groetjes Juf Ramona.

Tot ziens juf Inge

Ik heb de afgelopen twee jaar met veel plezier op de Broederschool gewerkt, in
groep 1/2B. Het waren twee leuke en gezellige jaren waarin ik fijn heb kunnen samenwerken met de leerlingen, de ouders en mijn collega’s. Volgend schooljaar ga ik
aan de slag in groep 1/2 op BS De Horizon in Heerlen. Ik wil jullie bedanken voor de
fijne samenwerking en ik wens iedereen op de Broederschool veel blijdschap toe,
voor nu en in de toekomst. Juf Inge.
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Tot ziens Meester Remco
Afgelopen schooljaar heb ik elke dinsdag in groep 7/8 gewerkt omdat juf Sanne
bezig was met Next Level. Vanaf volgend schooljaar zal ik vijf dagen aan de slag
gaan op SBO de Griffel in Heerlen. Ik heb genoten van de goede samenwerking
met de leerlingen en met het team. Ook vond ik het fijn dat ik heb kunnen ondersteunen bij het schoolvoetbaltoernooi en bij het muziekproject van groep
7/8. Ik hoop dat ik erbij kan zijn als de televisie opnames zijn, dan zien jullie me
weer terug! Fijne vakantie allemaal!

Welkom meester Jordi
Mijn naam is Jordi Jaeqx en ik woon samen met mijn vriend Ramon in Voerendaal. In
mijn vrije tijd ga ik regelmatig tennissen en hardlopen. Daarnaast ben ik altijd in voor
een leuk feestje! Binnen schoolbestuur Innovo ben ik werkzaam als adjunct-directeur.
Ik zal volgend schooljaar vier dagen per week op basisschool De Wegwijzer werken en
een dag per week op basisschool De Broederschool. Dat wordt de dinsdag! Ik kijk er
naar uit om iedereen te ontmoeten en heb zin in de samenwerking met jullie allemaal.
Voor nu wens ik jullie allemaal (alvast) een hele fijne vakantie!

Welkom juf Yade
Ik ben juf Yade en ik ben 26 jaar. Mijn hobby’s zijn koken, reizen en creatief bezig
zijn. Ik heb dit schooljaar gewerkt als vervanger in groep 1-2a en in groep 4-5. Dit
jaar heb ik te horen gekregen dat ik op De Broederschool mag blijven en daar ben ik
heel blij om. Volgend schooljaar krijg ik voor het eerst mijn eigen groep en ga ik er
net zoals dit jaar een top jaar van maken.

Welkom Juf Wendy
Graag wil ik mijzelf nog even officieel aan jullie voorstellen. In oktober 2017 ben ik
op de Broederschool gestart als vervangster van juf Françoise. Deze vervanging is
mij heel goed bevallen. Ik ben dan ook heel blij dat ik volgend schooljaar 3 dagen op
de Broederschool mag werken. Dinsdag in groep 7/8 en donderdag en vrijdag in
groep 6/7. Ik heb ontzettend veel zin om samen met juf Sanne en juf Kelly aan de
slag te gaan. Ideeën genoeg dus dat moet helemaal goed komen! Ik woon al 12 jaar
in Valkenburg aan de Geul. Hiervan ben ik bijna 9 jaar getrouwd met Lars. Samen
hebben wij een zoon, Faas, van 8 jaar en een hond, Sira. Als ik niet op school ben
vind ik haken, wandelen en hardlopen erg leuk om te doen. Ook ga ik vaak mee vissen met Faas en Lars. Meestal lees ik een boek aan de waterkant en zorg ik voor
wat lekkers maar zo nu en dan vang ik zelf ook wel eens een vis(je). In het voorjaar en in de zomer besteed ik ook veel tijd aan mijn mini moestuintje waar tomaatjes, sla, komkommers en aardbeien groeien.
Zoals al eerder gezegd heb ik ontzettend veel zin in het nieuwe schooljaar! Maar eerst even goed uitrusten en genieten van de vakantie! Ik wens jullie dan ook een heerlijke vakantie toe, veel zonneschijn en
geniet van elkaar! Groetjes juf Wendy
Welkom juf Pascal
Mijn naam is Pascal Soullié. Ik ben 29 jaar en woon in Landgraaf. Na de pabo heb
ik de Master Special Educational Needs gedaan en heb de gymopleiding afgerond.
Buiten school lees ik graag, probeer ik nieuwe recepten uit of geniet ik van een
leuke film of serie. In augustus kom ik het team van de Broederschool versterken
en ga ik fulltime in groep 4/5 aan de slag. Ik verheug me erop om iedereen te ontmoeten en zal aanwezig zijn op de kennismakingsmiddag a.s. maandag. Tot snel!
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Welkom meester Martijn
Mijn naam is Martijn Diependaal en ik ben erg blij dat ik volgend schooljaar op de
Broederschool kan starten als onderwijsondersteuner. Ik zal ’s morgens vooral
werkzaam zijn in de groepen 6-7-8 en ’s middags in de groepen 3-4-5. In mijn
vrije tijd voetbal ik graag en ik houd ook van Carnaval vieren. Ik heb gehoord dat
jullie dit ook leuk vinden op de Broederschool dus ik hoop dat ik een steentje kan
bijdragen om dit feest nog leuker te maken. Ik wens iedereen een fijne vakantie
toe en kijk ernaar uit om jullie volgend schooljaar te leren kennen.

Welkom juf Vera
Hallo, mijn naam is Vera Curfs. Ik ben 21 jaar oud en woon in Sint Geertruid.
Komend schooljaar zal ik als vierdejaars Pabo-studente stage gaan lopen in groep
1/2A. In de weekenden werk ik bij Zorgbureau Talent. Hier ondersteun ik bij de
groepsbegeleiding. In mijn vrije tijd luister ik graag muziek en ik houd van koken en
bakken. Daarnaast dans ik nog twee keer in de week. De afgelopen drie jaar heb ik
op verschillende scholen en in verschillende groepen stage gelopen. Hierbij heb ik
ook al enige ervaring opgedaan binnen verschillende kleutergroepen. Gedurende het
eerste half jaar zal ik elke donderdag en een aantal volledige weken aanwezig zijn op
school. Vanaf ongeveer februari zal ik elke week van maandag tot en met donderdag
aanwezig zijn. Ik kijk er erg naar uit om te komen werken op de Broederschool. Allemaal alvast een fijne vakantie gewenst en tot volgend schooljaar

Nieuw logo staat voor Broederschap
Met ingang van schooljaar 2018-2019 zullen we een nieuw logo gaan introduceren. We gaan een nieuw
logo voeren omdat we vinden dat kinderen hierin de boventoon moeten voeren, omdat zij het belangrijkste zijn op onze school. Daarnaast zullen de kernwaarden Broederschap, Meesterschap en Blijdschap
nadrukkelijk zichtbaar zijn omdat we werken vanuit kernwaardengericht onderwijs. De kleurstelling van
het logo zal anders zijn. We zullen de kleur blauw gaan verlaten en kiezen voor een oranje/ rode tint
omdat dit beter passend is bij de historische uitstraling van het gebouw van de Broederschool waarin de
kararteristieke oranje tegelvloer en de gele tegeltjes aan de wand natuurlijk niet te missen zijn. De keuze
van het nieuwe meubilair is hier ook op afgestemd. De onthulling van het logo zal in het begin van
schooljaar 2018-2019 gaan plaatsvinden. Door de nieuwe huisstijl, betekent het dat dit het laatste
Broedertje in blauwe stijl is.

AVG
Het is u wellicht niet ontgaan dat op 25 mei 2018 de nieuwe wet op de Privacy is ingegaan.
Dit betekent dat we elk schooljaar toestemming moeten vragen aan u m.b.t. het publiceren van
beeldmateriaal. Wij vragen u dringend om hiervoor naar ISY te gaan zodat het voor ons duidelijk is
wat u wenst t.a.v. publiceren van o.a. foto’s. De toestemmingsverklaring heeft óók betrekking op de
schoolfotograaf, die op maandag 27 augustus portretfoto’s van uw kind komt maken. Zonder deze
toestemmingsverklaring is dit niet mogelijk. Als u hulp nodig heeft bij het gebruik van ISY/
toestemmingsverklaring, kunt u zich wenden tot de leerkracht/ administratieve kracht van de school.

Welkomstfeest
Op vrijdag 7 september 2018 willen we het schooljaar op een feestelijke manier openen. Er is een
welkomstfeest met veel muziek, en allerlei leuke activiteiten voor de leerlingen. Ook kunt u dan de nieuwe
vloeren en het meubilair uitgebreid bekijken. Natuurlijk zorgen we ook weer voor de innerlijke mens. We
vragen u om deze datum alvast te reserveren: vrijdag 7 septembervan 17.00 tot 20.00 uur!
We hopen het succes van vorig schooljaar te overtreffen… dus laat u verrassen en kom allemaal!
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Nieuwe methode Kriebels in je buik
Vanaf schooljaar 2018-2019 zullen we op school gaan werken met de methode Kriebels in de buik.
Deze methode biedt een doorlopende leerlijn t.a.v. de onderwerpen weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Het aanbod in de groepen 1 en 2 sluit spelenderwijs aan bij de belevingswereld van de kleuters
t.a.v. weerbaarheid en het thema ”dit ben ik”. In het najaar zullen we een ouderbijeenkomst organiseren
om u te informeren over dit lesaanbod. Het besluit tot invoering van deze methode is in overleg met de
MR genomen.

Tevredenheidsonderzoek
We zijn erg blij met de deelname van 44% van de ouders en 100% van de leerlingen aan het tevredenheidsonderzoek. Dit is een enorme stijging, want de vorige keer heeft slechts 26% van de ouders dit ingevuld. De leerlingen zullen deze week een ijsje ontvangen hiervoor. Daarnaast zijn we erg blij met de
uitslag van het tevredenheidsonderzoek. We zijn een stijgende lijn t.a.v. het rapportcijfer, dat we zowel
van de ouders als van de leerlingen krijgen. In het volgend Broedertje zullen we nader inzoomen op de
resultaten van het tevredenheidsonderzoek. We willen u bedanken voor uw bijdrage en het vertrouwen dat we van u krijgen.

8.0
Rapportpunt voor de Broederschool van de ouders: 7.6
Rapportpunt voor de Broederschool van de leerlingen:

Rapportcijfers

Dinsdag 12 juni bezoeken leerlingen uit Aachen de Broederschool
Op dinsdagochtend zat groep 6/7 in spanning te wachten of leerlingen van Am Höfling er al aan kwamen.
Om 9.00u was het zover. De kinderen werden ontvangen door hun briefmaatjes in groep 6/7. We startten meteen met oefenen voor het gezamenlijk optreden in het Cultuurhuis onder leiding van een echte
theaterjuf, juf Eva!
Daarna was het tijd voor pauze en lieten we Duitse kinderen stroopwafels en drop proeven. Ook werd er
gezamenlijk buiten gespeeld. Na de pauze was het tijd voor een QUIZ, in tweetallen NL/D, via het Chromebook en het digibord. Alle kinderen waren super enthousiast. Daarna werd er nog verder geoefend
voor de dans. En om 12.15u was het al weer tijd om afscheid te nemen. De Duitse kinderen werden uitgezwaaid.

Dinsdag 19 juni voorstelling in Cultuurhuis
Vandaag was het eindelijk zover en mocht groep 6/7 optreden in het Cultuurhuis in
Heerlen. Ze hadden een rol/ dans in het theaterstuk “Das kleine Gespenst”. Er was
heel veel publiek gekomen; kinderen uit Aken, groep 7/8 van de Broederschool,
veel ouders en juffen en meesters. De kinderen vonden het super spannend. Ze
hadden goed samen geoefend, dus het optreden ging erg goed.
Aan het einde ontving de Broederschool nog een diploma van de StädteRegion
Aachen, omdat de Broederschool als enige Nederlandse school heeft deelgenomen aan “die Schultheatertage”. Een bijzondere ervaring voor de kinderen van de Broederschool !

Groep 6/7 Bezoekt Tierpark samen met Am Höfling uit Aachen
Op dinsdag 26 juni vertrokken we met een grote bus richting het Tierpark in Aken.
Bij aankomst hebben we eerst gezamenlijk gegeten en daarna werden de kinderen met hun Duitse
maatje met opdrachtenmap en pen het park ingestuurd. De vragen en opdrachten stonden zowel in Nederlands als Duits op het blaadje. Je zag de kinderen steeds overleggen en op de informatieborden (deze
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waren alleen in het Duits) kijken, de kinderen schreven de antwoorden afwisselend in het Nederlands en
Duits op. Je zag kinderen communiceren met handen en voeten, om elkaar iets duidelijk te maken.
Na de speurtocht was het tijd voor de lunch. Daarna werd er fijn samengespeeld in de speeltuin. De kinderen gingen ook samen naar de geiten. Een aantal Nederlandse kinderen leerden de Duitse kinderen en Duitse juf het Nederlandse
woord: “geiten”. Dit was heel moeilijk om uit te spreken voor de Duitsers. Omdat alle kinderen de speurtocht zo goed gedaan hadden, werden alle kinderen getrakteerd op een ijsje en kon er nog even gezamenlijk gespeeld worden.
We hebben een fantastische dag gehad en zijn een heel mooie ervaring rijker! Volgend schooljaar wordt deze uitwisseling voortgezet, de
eerste plannen zijn al weer gemaakt!

Lang leve de muziek show
De leerlingen van de groep 7 en 8 zijn de afgelopen weken intensief bezig geweest met ons lied
”Yo, yo what’s up. Dit is de Broederschool!” Ze zijn in Roermond geweest voor een heuse audio-opname
en op woensdag 27 juni is er een videoclip opgenomen in de Skatehal op de Kaldeborn. Hierbij was niemand minder dan Rutger Vink, oftewel Furtjuh aanwezig en hij heeft een rolletje in onze videoclip gekregen. Jullie kennen Furtjuh van zijn sketches en parodieën op YouTube. Op dit moment heeft hij zo’n
500.000 abonnees! In 2015 won hij zelfs de prijs voor Beste Mannelijke YouTuber.
Het resultaat van deze audio en video-opnames zal zichtbaar zijn tijdens de televisie uitzending van Lang
Leve de muziek show op NPO 1. De leerlingen zullen tijdens deze uitzending de strijd aangaan met een
school uit Weert en de winnaar mag optreden tijdens het Kerstmuziekgala waarbij koningin Maxima aanwezig zal zijn. Momenteel weten we nog niet wanneer dit is, maar hierover zullen we uiteraard op de
hoogte houden.
Tijdens deze muzikale reis worden we ondersteund door Vliegende Brigadier Noud Houben en zijn we
ook erg blij met de enorme inzet en gedrevenheid van juf Sanne, meester Remco, meester Valentijn en
juf Anne. Zonder jullie waren we nooit zover gekomen. Dank je wel dat jullie de Broederschool op zo’n
mooie en muzikale manier op de kaart zetten! “Yo, kom op....Wij staan aan de top! “, zingen de
leerlingen in het lied en weet dat we hierin geloven.

Broederschool Got Talent
Donderdag 5 juli staat Broederschool Got Talent op het programma. We hopen alle ouders en
andere belangstellenden, te mogen begroeten op het schoolplein om 13.00uur om samen met
de kinderen en de ouders te genieten van de optredens. Aansluitend zal het afscheidslied klinken voor de leerlingen van groep 8 en zullen we ze gezamenlijk uitzwaaien. Om 14.30 uur start
de zomervakantie. Bij slecht weer/ te warm weer zal deze activiteit binnen plaatsvinden in het
Broederhuis en is het aantal plaatsen beperkt. We zullen u hierover informeren.

Bedankactiviteit voor vrijwilligers
Op donderdag 5 juli willen we alle vrijwilligers bedanken. Geef u hiervoor op bij de leerkracht of bij meester Hans. Wij vinden het fijn om u persoonlijk te bedanken voor alle hulp, het afgelopen schooljaar.

Afscheidsavond groep 8
Deze week zijn de leerlingen van groep 8 voor het laatst op school. Ze zijn momenteel druk in de weer
met de voorbereidingen van een musical. Deze zullen ze op woensdag 4 juli twee keer opvoeren. ’s Morgens voor de leerlingen van groep 1 t/m 7 en ’s avonds voor de ouders en andere familieleden. We wensen de leerlingen van groep 8 een fijne laatste week toe op de Broederschool en veel succes in het VO.
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Schoolkamp
Op woensdag 20 juni, donderdag 21 juni en vrijdag 22 juni 2018 gingen de leerlingen van groep 8 op
schoolkamp. De kinderen en leerkrachten kijken terug op een geslaagd schoolkamp. Ouders van desbetreffende leerlingen ontvangen van juf Sanne een link naar alle foto’s.

Schoolreis
Op vrijdag 29 juni stond voor de leerlingen van groep 1 t/m 7 het schoolreisje op het programma. Wij
kijken terug op een geslaagde dag. We danken de oudervereniging, die dit jaar extra heeft uitgepakt met
een groots schoolreisje vanwege een jubileumjaar. De leerlingen van de groepen 1 en 2 zijn verwend
met frieten, snacks, een ijsje en onbeperkt drinken. De schoolreis naar Toverland was dit jaar ook voor
de leerlingen van groep 3 en 4. We danken de oudervereniging hiervoor en we zijn blij dat deze dag
goed is verlopen.

Gebruik van materialen
Ook gedurende schooljaar 2018-2019 nemen de leerlingen geen materialen/ speelgoed/ telefoon mee
naar school. Als er bepaalde materialen nodig zijn tijdens de les zal de leerkracht via ISY een verzoek
doen om materialen mee te nemen.
Bij de start van het schooljaar 2017-2018 ontvangen alle leerlingen de materialen die ze nodig hebben
om de lessen goed te kunnen volgen. Zo krijgen ze o.a. lesboeken, werkboekjes, schriften, potloden,
kleurpotloden, stiften, etc. van school. De leerlingen in de groepen 7 en 8 ontvangen ook een agenda
van school. Deze materialen ontvangen de leerlingen gratis!
Als ouder/ verzorger hoeft u dus geen lesmaterialen en agenda te kopen want de leerlingen mogen
deze niet mee naar school nemen. Indien de leerlingen wel materialen/ speelgoed meenemen worden
deze bewaard in de tas en nemen ze deze na schooltijd mee naar huis.
Indien lesmaterialen, door een leerling, moedwillig kapot worden gemaakt, zullen deze materialen opnieuw aangeschaft moeten worden. Hiervoor gelden de volgende prijzen.
Werkboekje taal/ rekenen

€ 5,-

Kleurpotlodendoos

€ 3,-

Zelfstandig werkblokje

€ 3,-

Liniaal

€ 1,-

Schriftje

€ 1,-

Pen

€ 1,-

Gum

€ 0,50

Potlood

€ 0,50

We hebben dit afgelopen schooljaar nauwelijks hoeven toe te passen dus we hopen dat de leerlingen ook
volgend schooljaar veel meesterschap laten zien en de schoolmaterialen op een correcte manier blijven
gebruiken.

100% geslaagd voor VVE thuis
Op maandagavond 25 juni hebben alle deelnemers hun diploma ontvangen vanwege deelname aan
VVE thuis. We feliciteren alle deelnemers hiermee en we zijn blij dat we kunnen melden dat we volgend
schooljaar wederom doorgaan met VVE thuis. We zullen dit op donderdagavond aanbieden en meer informatie ontvang u hierover volgend schooljaar.
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Vakantie tips:
Zomeractiviteiten Alcander:
https://www.alcander.nl/wp-content/uploads/2018/06/zomeractiviteiten2018-boekjeAlcander-LR-web.pdf

Op stap:
Kindervakantiewerk Stichting Buurtbeheer Molenberg
kwvheerlen@gmail.com

Petje af
De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hebben een voorlichting ontvangen over de weekendschool Petje Af die ze gratis kunnen bezoeken. Meer informatie vindt u op deze website: https://www.petjeaf.nl/zuid-limburg.

E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI‐niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐books voor
het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31
augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books.
Winactie
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini
door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over
deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl.

Belangrijke data
Dinsdag 3 juli 2018:
Woensdag 4 juli 2018
Donderdag 5 juli 2018:

Vrijdag 6 juli 2018:

Kennismakingsmiddag nieuwe groepen
Afscheidsavond groep 8 en ’s morgens optreden voor de groepen 1 t/m 7
Vrijwilligersactiviteit
Broederschool got Talent
Uitzwaaien groep 8 (14.30 uur)
Start zomervakantie

Maandag 20 augustus 2018:

Start schooljaar 2018-2019 (08.30u)
8.30 uur: welkomstactiviteit op het schoolplein
Dinsdag 21 augustus 2018: Studiedag
Vrijdag 7 september 2018:
Welkomstfeest
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Wist-u-dat:
-

Deze versie van het Broedertje op papier wordt meegegeven.
Dit bij uitzondering is, omdat er veel informatie instaat over het nieuwe schooljaar.
Het Broedertje normaal alleen op ISY verschijnt en ook te zien is op onze website.
Het belangrijk is dat alle ouders toegang hebben tot ISY.
Ouders met vragen over ISY terecht kunnen bij meester Hans.
Juffrouw Yade haar gymopleiding heeft afgerond en dat wij haar hiermee feliciteren.
De wateractie succesvol is en dat wij deze voortzetten: we blijven met z’n allen waterdrinken!
Alle ouders en leerlingen volgend schooljaar worden uitgenodigd voor een startgesprek.
Deze gaan plaatsvinden aan het begin van het schooljaar.
Wij iedereen een hele fijne en ontspannen vakantie toewensen.
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