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Welkom aan juf Anke 
Omdat onze school zo gegroeid is in leerlingenaantal en we hierdoor een juf extra 

kunnen aannemen om ons team te versterken, hebben we een tijd geleden een 

vacature mogen plaatsen. 

Wij zijn erg blij om te kunnen melden dat juf Anke deze plek in ons team gaat invullen. 

Juf Anke heeft vorig jaar haar PABO-opleiding bij ons afgerond in groep 6 en werkt 

momenteel als vervanger bij Innovo. Wij kunnen haar nu een vaste plek aanbieden.  

Juf Anke start per 30 november op de Broederschool  

In het begin zal juf Anke voornamelijk ingezet worden in groep 4-5 en groep 6. Doordat 

we juf Anke in groep 4-5 kunnen laten starten, kan juf Jamila gaan helpen in Unit 1, 

want ook daar zien we gezellig volle klassen. 

 

We willen alle ouders bedanken voor het vertrouwen in ons team en onze school. We zijn er trots op dit met 

jullie te mogen delen, want dit betekent dat we de goede dingen doen en mensen onze school als zeer 

prettig ervaren! 

 
Naschools aanbod via inhaalprogramma – Covid19  
Via het kabinet is er geld beschikbaar gesteld om tegemoet te komen aan eventuele achterstanden die 

kinderen hebben opgelopen door de periode dat de scholen gesloten waren. We hebben als school een deel 

van dit geld aangevraagd om tegemoet te komen aan d behoeften van leerlingen in onze school. 

Door dit geld kunnen we een mooi programma aanbieden aan kinderen waarvan wij denken dat ze het hard 

nodig hebben. Helaas kunnen we niet alle kinderen een inhaalprogramma aanbieden, omdat we daar een te 

klein budget voor hebben.  

Dit betekent dat wij als school kinderen zullen selecteren op basis van resultaten, onze observaties in de klas 

en alle overige informatie die wij hebben over de kinderen. 

Ouders van kinderen die geselecteerd worden door ons krijgen hierover  informatie per brief. We hopen u 

volgende week te informeren en per 1 december het programma te laten starten.   

 

Website 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website voor onze school. Met een modern ontwerp en 

nieuwe opmaak ziet deze er weer fris uit. 

We hopen nog voor de kerstvakantie jullie te kunnen melden dat de nieuwe site de lucht in is gegaan.  
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Water op school 
We willen u eraan herinneren dat we vorig jaar januari zijn overgestapt op het drinken van water gedurende 

de schooldag. We hebben dit vorig jaar uitgebreid in het Broedertje en via ISY gecommuniceerd, maar we 

zien dat de aandacht niet overal meer even scherp gericht is op deze afspraak.  

We doen dit voor de gezondheid van kinderen, het tegengaan van een te grote suikerinname gedurende de 

dag en het goed gehydrateerd blijven. Allemaal zaken die voor ons een speerpunt zijn als het gaat om het 

goed zorgen voor kinderen. 

Helpt u ons weer mee? Geef uw kind enkel water mee in de bidon a.u.b. 

 
 

Blink 
Als school hebben we besloten om de methode Blink Wereld aan ons aanbod toe te voegen. We gaan deze 

inzetten voor de vakken geschiedenis, biologie, aardrijkskunde en burgerschap.  

De kinderen zijn erg enthousiast en de leerkrachten zien dat het erg leeft onder de kinderen. Het is 

betekenisvol en spreekt erg tot de verbeelding. We zijn dan ook blij met de keuze en hopen dat de kinderen 

zo betrokken blijven tijdens de lessen.  

 

Sinterklaasviering  

Hij is er weer, Sinterklaas!  

Ook dit jaar vieren we op de Broederschool het Sinterklaasfeest in alle groepen en 

zijn we verheugd te melden dat Sinterklaas het aandurft om onze school te 

bezoeken, ondanks het Corona-virus. 

Natuurlijk kunnen we nog niet teveel verklappen, maar door de maatregelen wordt 

het feest iets anders dan we gewend zijn en is het belangrijk dat ook die dag de 

afstand bewaard wordt. 

We vieren het feest hierom in de gymzaal, met veel ruimte, en met de groepen 

afwisselend van elkaar in de zaal aanwezig. Helaas kunnen we geen volwassenen 

uitnodigen om mee te vieren, maar zullen we na afloop zeker foto’s delen van de 

gezelligheid.  

 

 

Kerstviering 
Ook Kerstmis vieren we dit jaar graag samen met de kinderen. 

Op vrijdag 18 december vieren we, aangepast aan de maatregelen, Kerst met alle 

kinderen van de Broederschool. 

Ook de traditionele vuurkorf krijgt een plek, maar helaas kunnen we dit jaar geen 

gezamenlijke start van de viering meer laten plaatsvinden op het plein.  

We maken er een mooie ochtend van die om 12.30 eindigt met het inluiden van de 

kerstvakantie.  

Omdat we geen ouders mogen toelaten tot de gezelligheid, zullen we ook hiervan 

foto’s delen via ISY.  

 

 

 
 

 
 

 
 


