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Schooljaar 2020-2021 goed gestart 
Ondanks alle perikelen rondom Covid-19 zijn we trots om te melden dat we het schooljaar goed 
zijn begonnen. We zijn er blij om dat de leerkrachten alle ouders hebben gesproken tijdens de 
startgesprekken en zijn er trots op dat we dit buiten hebben kunnen doen. Wij zijn ook blij met de 
medewerking van alle ouders/ verzorgers, op het moment dat we genoodzaakt zijn om aanpassen 
te doen. We willen alle ouders/ verzorgers bedanken voor deze steun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben het onderwijs weer goed hervat en zijn zelfs bezig met verdere onderwijskundige 
vernieuwingen. Hierbij enkele hoofdthema’s: 
 
WO-methode en Door lezen de wereld ontmoeten 
Zo hopen we een keuze te kunnen maken voor een nieuwe methode wereldoriëntatie in groep 3 
tot en met 8. Afgelopen weken hebben we een pilot gedraaid met de methode Blink. Tevens zijn 
we verdergegaan met het traject ‘Door lezen de wereld ontmoeten’ in alle groepen van onze 
school. Beide zaken zullen het begrijpend lezen, de woordenschat en kennis van de wereld bij 
kinderen ondersteunen en laten ontwikkelen. We hopen op deze manier het leesplezier van de 
kinderen te vergroten waardoor leerlingen gemotiveerd raken om meer te gaan lezen. 
 
Kindvolgend meespelen 
We zetten bij de kleuters een stap vooruit door te gaan werken aan het onderdeel kindvolgend 
meespelen. De medewerkers van onze school ontwerpen bij elk thema mooie hoeken voor onze 
leerlingen, waarin ze kunnen spelen. Door de adviezen vanuit de nascholing kindvolgend 
meespelen willen onze professionals nog meer aansluiten bij het spel van de kinderen en op deze 
manier de taal op een goede manier ondersteunen.  
 
IMC-Basis 
IMC-Basis is een mooi initiatief in de groepen 7 en 8 rondom burgerschap – beroepsoriëntatie – 
wereldoriëntatie. Dit schooljaar zetten we dit aanbod voort en hebben we inmiddels alweer diverse 
gastdocenten vanuit allerlei beroepen op school mogen ontvangen. 
 
Werken in unit 
In alle units gaan we het unit-werken verder ontwikkelen/borgen en zorgen voor een verdere 
kwaliteitsverbetering, om zoveel mogelijk een passend aanbod te kunnen aanbieden voor alle 
leerlingen. Eén voorbeeld hiervan is de “verhuizing” van groep 3 naar unit 1 waardoor de leerlingen 
veel meer spelend kunnen leren.  
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Afscheid juf Anne 
Op vrijdag 28 augustus hebben wij het afscheidsfeest gevierd van juf Anne. We kunnen terugkijken 
op een fantastische dag, met een ontvangst op de speelplaats, een optreden van de clowns 
Knoebel en Boebel voor unit 1 en een optreden van de DroOMband voor unit 2 en 3 én een heus 
afscheidslied gezongen door alle kinderen. Daarna was er een ijsje van juf Anne voor alle 
leerlingen. Juf Anne heeft van de kinderen van de Broederschool twee mooie cadeaus gekregen: 

• Een sjaaltje van het merk Max Mara 

• Een adoptiezeehond, met de naam Annie. 
 

Juf Anne wil alle leerlingen en ouders bedanken voor de fijne samenwerking en ze is 
inmiddels naar Texel geweest om goed te zorgen voor haar zeehondje Annie! 

 
 

 

 
Leerlingenaantal Broederschool flink gestegen 
1 oktober is altijd een spannend moment op een school want op deze dag worden de aanwezige 
leerlingen geregistreerd en dit is de basis van de financiële bijdrage die de school ontvangt vanuit 
de overheid. We zijn afgelopen jaar maar liefst met 25 % gegroeid:  
1 oktober 2019: 137 leerlingen 
1 oktober 2020: 184 leerlingen 
 
Deze flinke groei heeft ervoor gezorgd dat er momenteel een vacature is op onze school. We 
hopen deze vacature snel te kunnen invullen zodat we extra personeel kunnen inzetten.  
We streven ernaar om extra ondersteuning te bieden in unit 1 en in unit 2. Zodra er meer 
duidelijkheid is, zullen we hierover met de betrokkenen communiceren.  
 

Maatregelen m.b.t. Covid-19 
Tekst Bert Nelissen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma  
De Broederschool heeft een subsidie aangevraagd en ontvangen waarmee we extra hulp kunnen 
bieden aan leerlingen die een achterstand hebben opgelopen vanwege de schoolsluiting tijdens de 
eerste Covid-19 periode. We onderzoeken momenteel op welke manier we dit het beste kunnen 
inzetten en denken hierbij aan huiswerkbegeleiding en extra individuele begeleiding onder of na 
schooltijd. We zullen ouders van leerlingen die kunnen deelnemen aan dit programma zo snel 
mogelijk hierover informeren.  
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Nieuw vignet gehaald van de Gezonde school 
Onze school heeft een tweede vignet van de Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde 
School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door 
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!  
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én 
hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij 
belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en 
minder schooluitval.  
Onze school heeft in 2018 het vignet sociaal emotionele ontwikkeling behaald. Nu is ook het 
themacertificaat seksualiteit en relaties behaald. Hiervoor zetten we o.a. de volgende activiteiten 
in: deelname aan de week van de lentekriebels/ aanbod volgens de methode Kriebels in de buik 
en we werken volgens het vlaggensysteem van de GGD.   
De Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer 
weten over de Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.  
 

Schoolfruit 
Onze school kan vanaf 5 november weer deelnemen aan het project EU-schoolfruit. De leerlingen 
krijgen dan 3x per week groente en/ of fruit aangeboden. Ook kunnen er in de diverse groepen 
smaaklessen worden aangeboden.  We hebben mooie kratjes aangeschaft (foto invoegen) 
waardoor de kinderen het fruit zelf kunnen pakken. Zie voor meer informatie: 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm 
 

 
 
 

De tandarts op school  
Afgelopen maand hebben we de tandarts van Jeugd Tand Verzorging Limburg met de bus op 
school gehad. In het begin vonden de leerlingen het spannend maar na afloop was het zelfs leuk! 
In maart 2021 verwachten wij de tandarts opnieuw! 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gezondeschool.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C086b2172e9ca4f87ba1808d8702ea037%7Cbd5c9108de284f6585f087e28fc9b714%7C0%7C0%7C637382692840926904%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3B8eisn7alKb85qXq%2FoDw55JICmQm1zVXXxmMs6vYz8%3D&reserved=0
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
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Kinderboekenweek 2020 
Afgelopen week hebben de leerlingen van de groepen 6-7-8 in het Broederhuis de voorlees-
wedstrijd gehouden. Binnen de groepen hebben kinderen die wilden deelnemen de kans gekregen 
om een stukje voor te lezen. De leerkrachten van groep 6, groep 7 en van groep 8 hebben 
vervolgens 2 kinderen gekozen die mochten deelnemen aan de finale. Ondanks alle zenuwen en 
het grote aantal toeschouwers hebben de finalisten: Rahima, Camilla, Sem, Charlotte, Daroon en 
Wesley het super gedaan.  
De voorleeskampioenen van de Broederschool zijn: 
1ste prijs: Daroon groep 6A 
2de prijs: Sem groep 8C 
3de prijs: Camilla groep 7 
Tijdens de Kinderboekenweek hebben de leerlingen van unit 3 ook voorgelezen aan de leerlingen 
van de andere units. Dit heeft heel veel leesplezier opgeleverd! 
 

  

 

 
 
 
 

Grote betrokkenheid tijdens het werken met de methode BLINK 
De afgelopen weken hebben de leerlingen van onze school kennis gemaakt de methode Blink. In 
de groepen 1 t/m 5 ging het over het thema: “terug naar de dino’s” en in de groepen 6-7-8 was het 
thema “Machtige media”. Onderstaande foto’s laten iets zien over het aanbod.  
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Luizencontrole: 
We willen de luizencontrole graag op school opnieuw laten uitvoeren door luizenouders. Wij 
zoeken ouders die dit, onder het afdak, willen doen op woensdag, na elke vakantie. Heeft u 
interesse? Neem contact op met juf Jamila. jamila.amarir@innovo.nl 
Mocht het niet lukken om ouders te vinden zullen wij u helaas moeten vragen om de luizencontrole 
zelf uit te voeren. Bericht hierover volgt via ISY. 
 

Activiteiten vervallen: 
Helaas zijn we genoodzaakt om een aantal activiteiten die we hebben gepland te annuleren 
vanwege de situatie rondom Covid-19. Het betreft het aanbod van: 

• VVE-thuis; 

• Schoolfotograaf;  

• Prinsenproclamatie op 11 november; 

• De kerstactiviteit voor ouders en kinderen op vrijdagavond 11 december. 
 
De prinsenproclamatie wordt verschoven naar een later tijdstip, zodra er meer duidelijkheid is over 
de invulling van het carnavalsfeest. We proberen de activiteiten met de leerlingen zoveel mogelijk 
te laten doorgaan. Activiteiten voor ouders of die we alleen kunnen organiseren m.b.v. ouders 
kunnen helaas niet doorgaan. 
 

Inschrijven nieuwe leerlingen  
Er worden momenteel veel nieuwe leerlingen ingeschreven op onze school. Wacht niet te lang, 
maar wees er op tijd bij om uw zoon/ dochter aan te melden. Wordt uw zoon of dochter volgend 
schooljaar vier jaar, bel dan met ons via: 045-5716141 en plan een afspraak.  
Het kan ook via directie.broederschool@innovo.nl 
 

 

Belangrijke data: 
Woensdag 28 oktober: Luizencontrole (indien ouders beschikbaar); 
Donderdag 29 oktober: OKE-thermometer voor leerlingen en ouders; 
Vrijdag 6 november: studiemiddag, school uit om 12.30 uur;  
Donderdag 12 november: MR-vergadering; 
Vrijdag 20 november: studiemiddag, school uit om 12.30 uur; 
Dinsdag 24 november: studiedag, geen school  
Donderdag 26 november: OKE-thermometer voor leerlingen en ouders; 
Vrijdag 4 december: Sinterklaasviering; school uit om 12.30 uur 
Vrijdag 11 december: studiemiddag, school uit om 12.30 uur; 
Vrijdag 18 december: kerstviering kinderen; school uit om 12.30 uur; 
Donderdag 17 december: OKE-thermometer voor leerlingen en ouders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Wij wensen u allemaal een fijne herfstvakantie toe 
team Broederschool Heerlen. 
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