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Start van het nieuwe schooljaar
Wij zijn weer met ons allen gestart in
het nieuwe schooljaar met een feestelijke opening op het schoolplein.
Directeur Susanne Kikken opende het
schooljaar waarna we samen gingen
toasten op het nieuwe jaar met kinderchampagne. Het liedje “Klaar
voor de start” werd luidkeels gezongen en er werd op gedanst.
Iedereen kreeg nog een pepermuntje zodat we samen fris aan het
nieuwe schooljaar konden beginnen.

Werken aan gedrag met team en kinderen
Om ervoor te zorgen dat onze school een veilige en fijne omgeving
is voor kinderen, team en ouders zijn we een gezamenlijke scholing
gestart. De eerste studiedag hiervoor is op 12 september geweest
toen de kinderen vrij hadden. De leerkrachten van de Wegwijzer zijn
even koffie komen drinken en hebben de school verkend. Na de
scholing zijn wij koffie gaan drinken op de Wegwijzer en hebben
daar de school bekeken. De dagen erna zijn de leerkrachten de kinderen gaan verwelkomen door een hand te geven bij binnenkomst
met een “Goedemorgen” en het kind met de naam aan te spreken.
Ook gebruiken ze in de klas nu het “stilteteken” waarbij ze eindigen
met “dank je wel”. De tafels van de kinderen staan in de zonopstelling zodat ze goed met elkaar kunnen samenwerken. Op maandag 3 oktober j.l. heeft het
team de training voortgezet. Op een later tijdstip
zullen we leerlingen en ouders nader informeren
over deze aanpak.
Uiteindelijk gaan kinderen steeds meer zelfverantwoordelijkheid dragen voor de veilige omgeving en de sociaal sterke groep.
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De groepen met hun leerkrachten
Na een inspirerende kennismakingsochtend waarbij we gekeken
hebben naar elkaars talenten en met het spel “Ik zie ik zie wat jij niet
ziet “het gebouw bekeken hebben zijn wij op maandag 5 september
gestart met alle leerlingen. Dit schooljaar hebben wij 6 groepen.









Groep 1-2A van Vivian Blauw en Chantal Habets
Groep 1-2B van Inge Heusschen. Dit schooljaar gestart
Groep 3-4 van Silvia Silvius en Francoise Balduin
Groep 4-5 van Eric Kleijnen
Groep 6-7 van Kelly Wiertz en Francoise Balduin
Groep 7-8 van Anouk Derhaag
en Sanne de Heer
Nieuwe mensen die gestart zijn, zijn
de directeur Susanne Kikken, de adjunct-directeur en intern begeleider
Anne Klinckenberg en de leerkracht
van groep 1-2B Inge Heusschen. Zij
hebben zich al voorgesteld in het vorige Broedertje en hebben er heel veel zin in om goed onderwijs te
bieden voor alle kinderen van de Broederschool samen met het team.

Start VVE thuis
Ook dit schooljaar gaat VVE thuis weer van start. VVE thuis is een
programma voor ouders waarbij opvoedondersteuning wordt gegeven.
Er worden allerlei zaken besproken zoals:
- Hoe communiceer ik met mijn kind?
- Wat kun je thuis met je kind doen?
- Probleempjes in de thuissituatie zoals ”Mijn kind wil niet
doorlopen als we naar school gaan”
- Hoe kan ik mijn kind nieuwe woorden aanleren?
Er zullen dit schooljaar een aantal ouderbijeenkomsten plaats vinden. Heeft u interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met
Juf Inge, Juf Vivian of Juf Chantal.
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Infomarkt dinsdag 27 september
De infomarkt was anders van opzet dit schooljaar ten opzichte van
andere jaren. Wij zijn gestart in het
“Aquarium” met gezonde drankjes
water met vruchten erin en stukjes
meloen. De directeur vertelde in
het kort dat we dit schooljaar gaan
werken aan “de Veilige school, de gezonde school”. We maken gebruik van nieuwe taalmethode in groep 3 en 4 en van het woordenschatgedeelte van deze methode vanaf groep 4 t/m 8.
Hiermee streven naar nog betere resultaten van de leerlingen.
Daarna kregen de ouders een half uur les in de groep van hun kind.
Dit viel nog niet altijd mee voor de ouders. Vervolgens lieten de kinderen hun ouders de school zien en sloten we af met een gezonde
toast op het nieuwe jaar.
Het was een geslaagde info-markt die goed bezocht werd door de
ouders.

Wijkpunt Molenberg
Ook het wijkpunt Molenberg was vertegenwoordigd op de infomarkt op
dinsdag 27 september Zij hadden een stand met folders en een folder
over de online website van Molenberg via www.mijnmolenberg.nl.
Zij gaven aan dat je iedere ochtend koffie kunt komen drinken in het
Broederhuis en dat je er ook kunt ontbijten op bepaalde dagen en zelfs
een keer warm kunt gaan eten voor niet teveel geld. Het is een ontmoetingsplek voor de mensen van de Molenberg. Ook voor de kinderen organiseren ze van alles. Zo is er op woensdagmiddag altijd een
knutsel/spellenmiddag in dit Broederhuis. Een ontmoetingsplek voor
jong en oud.
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Schoolzwemmen
In de week van 3 oktober start het schoolzwemmen dat de gemeente Heerlen in samenwerking met INNOVO en Movare mogelijk
maakt voor een aantal leerlingen van onze
school. De leerlingen van groep 5 kunnen diploma A, B of C halen. Leerlingen van de groepen 6 t/m 8 kunnen diploma A halen.
De betreffende leerlingen hebben hierover informatie ontvangen.
Als er vragen zijn kunt u terecht bij juf Kelly.

Naar de Botanische tuin
Op maandag 3 oktober zijn de kinderen van groep 3/4 naar de Botanische tuin geweest. Het thema ‘heksen’ stond hierbij centraal.
De kinderen moesten een speurtocht lopen en op zoek gaan naar
‘echte’ heksen. Deze heksen vertelden de kinderen van alles over de
natuur. Wij hebben gezien hoe heksensoep gemaakt wordt. Ook
mochten we verschillende kruiden en specerijen voelen, ruiken en
proeven. We leerden er hoe we de temperatuur van lucht en water
kunnen meten en zagen hoe honing gemaakt wordt door de honingbijen.
Wist u bijvoorbeeld dat er 8 bijen nodig zijn
om slechts 1 theelepel honing te produceren?
Deze bijen doen daar hun hele leven over!

EU-Schoolfruit
Wij zijn met onze school weer ingeloot voor het project EU-schoolfruit.
Wat houdt dit in? Scholen die meedoen met EU-Schoolfruit ontvangen
20 weken gratis 3 stuks groente/fruit per leerling per week. De school
maakt dan ook gebruik van de EU-Schoolfruit-lessen en materiaal voor
het digibord. De schoolfruitleveringen starten in de week van 7 november 2016 en lopen t/m de week van 10 april 2017.
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