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De lente komt met nieuwe bloei,
met nieuwe levenszin.
En Pasen geeft ons leven weer
een stralend nieuw begin!
M.S.
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Voetbalsucces
Op 29 maart vond de selectie plaats
van het straatvoetbaltoernooi. De
kinderen van de bovenbouw hebben
hierbij de eerste plaats weten te
bemachtigen! Zij zijn door naar de
volgende ronde en zullen op 31 mei
strijden in de halve finale.
Wij hopen dat veel ouders en klasgenoten aanwezig zullen zijn om
ons team aan te moedigen.
Verkeersexamen
Afgelopen donderdag 6 april hebben de kinderen uit groep 7 het
theoretisch verkeersexamen afgelegd. We zijn erg tevreden over de
uitslag hiervan, want deze is beter dan gedacht!
Op donderdag 20 april zal er op school een fietscontrole plaatsvinden. Alle kinderen van groep 7 dienen dan met hun fiets naar school
te komen. Op ISY is een bericht geplaatst waarop de ouders van de
leerlingen van groep 7 kunnen zien is aan welke voorwaarden de
fiets moet voldoen.
Op donderdag 11 mei vindt het praktische examen plaats. Op ISY
is de route te vinden zodat de ouders van de leerlingen van groep 7,
samen kunnen gaan oefenen.
Bezoek Bakker
Op woensdag 8 maart hebben de communicanten bij de bakkerij
Voncken zelf brood mogen bakken.
Bakker Frans heeft de kinderen geleerd wat er allemaal voor ingrediënten nodig zijn voor een heerlijk vers brood. Daarna mochten de
kinderen zelf aan het werk. Tenslotte kregen de kinderen het zelfgemaakte brood mee naar huis! We bedanken Bakkerij Voncken
voor deze leuke een leerzame activiteit.
De communicantjes volgen de communielessen
op dinsdag na schooltijd. Kapelaan Blom verzorgt deze lessen. De godsdienstlessen in de
groepen 3 t/m 8 worden op een aantal donderdagmiddagen gegeven door deken Bouman.
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Dansworkshop groep 7-8
In maart heeft
groep 7-8 deelgenomen aan
een dansworkshop van Bibi
Schouten.
Het was een zeer
geslaagde workshop, zoals u
kunt zien op de
foto's.

Wethouder Jordi Clemens
Wethouders Jordi Clemens is de afgelopen week vaak te gast geweest
op de Broederschool. Zo is hij als “voorleeswethouder” in gesprek gegaan met ouders over het belang van voorlezen en heeft hij een verhaal voorgelezen aan kleuters. Na afloop hebben alle leerlingen van
groep 1 t/m 3 een mooi prentenboek van hem ontvangen. Op maandag is hij in gesprek gegaan met de leerlingenraad van de Broederschool. De leerlingen hebben verteld over de nieuwe gedragsaanpak
op school en tevens hebben ze gesproken over de ideeën die er zijn
m.b.t. het muziekonderwijs op de Broederschool. Daarnaast is Jordi
Clemens aanwezig geweest op een studiedag van de Broederschool
en heeft hij samen met de leerkrachten geluncht.

De leerlingen van groep 1-2 bedanken
de wethouder voor het mooie prentenboek
dat ze hebben gekregen.

Yaniek, Noëlle, Zawak en Kayra
(leerlingenraad)
samen met juf Lonneke (stagiare)

wethouder Jordi Clemens en
Juf Susanne.
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Pasen op de Broederschool.
Voor de kinderen van groep 1 en 2 wordt er op donderdag
13 april een leuke paasspeurtocht georganiseerd.
Op vrijdag 14 april zullen alle leerkrachten samen met de kinderen
aandacht schenken aan Pasen. Er wordt gepraat over de lente en
het nieuwe leven, dat de Pasen symboliseert.
’s Middags krijgen de kinderen een FREE STYLE workshop aangeboden door de firma Yalp. Deze zal plaatsvinden op de speelplaats.
Er komt een fitness instructeur die de leerkrachten nieuwe spelvormen zal aanleren waardoor het spelen op het speeltoestel nog leuker zal worden.
Speelgoedkisten zorgen voor Broederschap
Alle klassen hebben speelgoed besteld en
inmiddels zijn de speelgoedkisten geleverd.
Het is duidelijk zichtbaar dat de leerlingen én
de leerkrachten het erg fijn vinden om te
spelen met het nieuwe speelgoed. De leerkrachten weten inmiddels dat er een goede
conditie vereist is om touwtje te springen! In
elke groep zijn materialenbazen aangesteld
die ervoor zorgen, dat het speelgoed na elke
pauze weer netjes wordt opgeruimd en dat de kist wordt meegenomen naar de eigen groep.Het is fantastisch om te zien dat kinderen
van verschillende groepen op een fijne manier met elkaar spelen en
op deze manier zorgen voor Broederschap.
‘s Ochtends, voordat de school begint, is er ook een speelgoedkist
beschikbaar en mogen ouders mee het speelplein op komen om
samen met de kinderen te spelen. Op deze manier leren de kinderen
nieuwe spelletjes en wordt het spelen met elkaar nog leuker.
Alice Vensters
Bij de fietsenstalling van onze school, bij de hoofdingang en op andere plekken van de Brede Maatschappelijke voorziening Molenberg zijn ”Alice Vensters” geplaatst door de gemeente Heerlen.
Deze kunstwerken zijn gemaakt door kunstenaar
Hans van Lunteren. De leerlingen van de groepen 3
t/m 8 hebben uitleg gehad van de kunstenaar over deze Alice Vensters en hebben daarna een eigen kunstwerk gemaakt. Op een later
tijdstip zullen deze kunstwerken officieel worden geopend.
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Schoonmaakactie
De Broederschool wil meewerken aan een schoner milieu. Daarom
zijn er op diverse plekken in de school afvalbakken geplaatst waar
plastic afval wordt verzameld. Uiteraard leren wij de leerlingen ook
om restafval en papier te scheiden en geven de leerkrachten hierin
het goede voorbeeld. Door papier weg te gooien in een papierbak,
die in elke klas aanwezig is. Op donderdagmiddag is Jean Marie
Stienen, de vader van Caitlyn op school aanwezig om samen met
een groepje leerlingen zwerfafval op te rapen op en rondom het
schoolplein. Ze maken hierbij gebruik van grijpers, afvalzakken en
handschoenen, die beschikbaar zijn gesteld door de gemeente
Heerlen. We zijn erg blij dat deze vader, op vrijwillige basis, helpt om
kinderen op jonge leeftijd bewust te maken van zwerfafval en hopen
dat kinderen automatisch meewerken aan onze regel voor Blijdschap: wij gooien het afval in de afvalbak.
NL Doet
Op vrijdag 10 maart heeft de Broederschool meegedaan aan de landelijke
actie NL Doet. Vrijwilligers van Balanz
en van het REAcollege waren op deze
middag aanwezig om samen met leden
van de oudervereniging en het team
aan de slag te gaan. De muren van de
school werden schoongemaakt/ geverfd. Het schoolgebouw ziet er nu
weer mooi uit en dat willen we vooral
zo houden. We danken alle vrijwilligers
voor hun positieve bijdrage.

In de afgelopen weken hebben we geprobeerd om zoveel
mogelijk ouders/ verzorgers toegang te verschaffen tot
ISY. Dit is gelukt want bijna alle ouders/ verzorgers hebben toegang
tot dit systeem. Het blijkt, dat niet alle ouders gekoppeld zijn aan de
juiste groepen waardoor het kan voorkomen dat niet alle berichten
worden ontvangen. Mocht dit zo zijn, meldt dit dan even bij de leerkracht van uw zoon/ dochter zodat deze dit kan doorgeven aan Paul
Meese, onze ICT coördinator. Op verzoek van ouders (deze hebben
dit kenbaar gemaakt tijdens het ouderpanel) zijn we ook het weblog
gaan gebruiken. Op het weblog zijn foto’s te vinden van activiteiten
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die plaats vinden op school. Op deze manier hopen we dat ouders
meer geïnformeerd worden over school. Kijk dus regelmatig op de
weblog van ISY als u op de hoogte wilt blijven.
Na de meivakantie zullen we geen papieren briefjes meer meegeven. Wij vinden vaak briefjes op school en merken dat kinderen ook
regelmatig briefjes in de tas laten zitten of in het laatje leggen. Door
alle informatie op ISY te plaatsen zijn alle ouders op hetzelfde moment geïnformeerd en zorgen wij voor een beter milieu. Het Broedertje zal dit schooljaar wél nog als papieren versie verschijnen.

Ouderhulp
De oudervereniging van de Broederschool is erg
actief en organiseert regelmatig kienavonden die goed worden bezocht en erg gezellig zijn. Afgelopen weken zijn de ouders van de
oudervereniging druk in de weer geweest met de paaseierenactie.
We zijn erg blij dat de oudervereniging deze activiteiten organiseert.
De opbrengst van deze activiteiten komt ten goede van de kinderen
op onze school. De oudervereniging kan nog altijd ouders gebruiken
die willen helpen. Mocht u interesse hebben, geef dit dan door aan
de leerkracht van uw zoon/ dochter. Uiteraard kunt u zich ook zelf
melden bij de voorzitter, Andries Vluggen, of bij één van de andere
leden van de OV.
Daarnaast zien wij regelmatig dat ouders op school zijn om te helpen. In groep 6/7 is een groepje ouders actief die ondersteunen bij
knutselactiviteiten. Zo wordt er gewerkt met papier-maché en zijn er
ook vogelhuisjes geknutseld. Het is super om te zien dat zoveel ouders betrokken zijn.
In groep 3-4 zijn leesouders actief die een groepje kinderen begeleiden tijdens het lezen. Op diverse plekken zijn groepjes te vinden, die
onder begeleiding van ouders aan het lezen zijn. Ook hier zijn we
erg blij dat ouders dit willen doen.
Ook kunnen leerkrachten regelmatig een beroep doen op ouders om
een groepje kinderen te vervoeren als er een activiteit plaatsvindt
buiten school.
We zijn erg blij met al deze hulp van ouders/ verzorgers: jullie
hulp zorgt voor blijdschap!
Zonder jullie is het niet mogelijk om zoveel leuke activiteiten te
organiseren voor onze leerlingen!
Dank je wel hiervoor!
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De groepen 1 t/m 8 starten op vrijdag met een gezond
en feestelijk ontbijt in de klas. Alle kinderen moeten
een plastic bordje, plastic mes en een bekertje (graag
voorzien van naam) mee naar school nemen.
Groep 1 en 2 zal sport- en spelactiviteiten in de grote gymzaal houden. Zorgt u dus voor lekker zittende kleding voor uw kind(eren).
Van 10.00u tot 14.00u vindt er op de voetbalvelden van Bekkerveld
een sportdag plaats voor de groepen 3 t/m 8, georganiseerd door de
gemeente Heerlen.
Deze groepen vertrekken om 9.15u te voet naar Bekkerveld. De koningsspelen duren tot 14.00u. Na de koningspelen lopen ze weer terug en zullen dan rond 14.30-14.45u terug zijn op school.
De kinderen dienen zelf voor voldoende eten te zorgen. Tijdens de
sportdag zijn er verschillende watertappunten. Een bidon, flesje of
drinkbeker meenemen kan dus handig en misschien wel noodzakelijk zijn. Alle spelonderdelen zijn buiten! Hier nog enkele tips:
- Zorg a.u.b. voor stevige buiten- of gymschoenen waar je goed op
kunt sporten. Het is een kunstgrasveld, dus geen voetbalschoenen!
- Korte / lange sportbroek
- T-shirt / vest.
Let op: de spelen gaan onder álle weersomstandigheden door!
zorg dus bij slecht weer voor regenkleding..
Gebruik mobiele telefoon:
 We adviseren om de mobiele telefoon van de
leerlingen thuis te laten gedurende de schooldag;
 Indien uw zoon/ dochter een mobiele telefoon meeneemt naar
school mag deze niet zichtbaar zijn voor leerlingen en leerkrachten vanaf het moment dat de leerling het schoolplein opkomt;
 Indien de leerkracht een mobiele telefoon ziet, wordt deze door
de leerkracht in beslaggenomen;
 De ouders/verzorgers van deze leerling kunnen de telefoon komen ophalen bij de leerkracht;
 Indien de mobiele telefoon kwijtraakt/ verdwijnt op school is de
school hiervoor niet aansprakelijk;
 De leerling kan de mobiele telefoon afgeven bij de leerkracht, indien
er een noodzaak is om de telefoon mee te nemen naar school;
 Onze school is telefonisch goed bereikbaar. Ouders/verzorgers
kunnen de school bellen als het noodzakelijk is om informatie
door te geven aan de leerling als deze urgent is.
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Eindtoets groep 8.
Op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag
20 april 2017 vindt de Eindtoets van dit schooljaar plaatst. Wij willen wij u graag op de hoogte
brengen van de organisatorische aspecten op de Broederschool:
- Wij verwachten de leerlingen op alle dagen om 08:30 u in het klaslokaal.
- Zorg er a.u.b. voor, dat uw kind op tijd aanwezig is. Te laat komen
is niet alleen vervelend voor de leerling zelf, maar ook zeer hinderlijk voor de rest van de groep.
- Tijdens de Eindtoets wordt het gebruik van kauwgom toegestaan.
Dit is alleen toegestaan tijdens afnamemomenten (dus niet in
pauzes etc.). Specifieke afspraken worden nog met de kinderen
gemaakt.
- De leerlingen nemen hun reguliere lunchpakket en tussendoortje
mee naar school. Tussendoor zijn er extra gelegenheden om te
drinken. Als uw kind hiervan gebruik wilt maken, wordt een flesje
drinken aangeraden i.v.m. knoeien en opbergen.
- De kinderen mogen een (kleine) talisman meenemen voor geluk.
- Groep 7 zal op deze ochtenden de instructie volgen bij groep 6-7.
Zij zullen niet in de groep zijn, waardoor groep 8 in alle rust de
Eindtoets kan maken.
De Eindtoets eindigt elke dag rond 12.00u. Aangezien de leerlingen
zich de gehele ochtend moeten concentreren, zal de middag in het teken staan van ontspanning. Voor de dinsdagmiddag staat er bij mooi
weer een uitje naar het Aambos gepland. Bij slecht weer wordt er een
alternatief programma bedacht. Op donderdagmiddag zullen zij creatief
bezig zijn. Als er vragen zijn, dan kunt u zich richten tot juf Anouk.
-
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Belangrijke data:.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Zondag

17 april 2017:
18 april 2017:
19 april 2017:
20 april 2017:
21 april 2017:
21 april 2017:
8 mei 2017:
14 mei 2017

Vrije dag i.v.m. Pasen.
Centrale eindtoets groep 8, dag 01.
Centrale eindtoets groep 8, dag 02.
Centrale eindtoets groep 8, dag 03.
Koningsdag (sportdag).
Start meivakantie (14.30u).
Start school (8.30 uur)
Eerste Heilige Communie
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