‘t Broedertje
e

49 jaargang
K e rkra de rwe g 7 64 16CC Hee rlen

04 5-5 7 1.6 1.4 1

6

nr.
juni 2017
* in f o@broe de rsc ho ol .nl

Extra studiedagen gedurende dit schooljaar
Na herberekening van de uren blijkt dat de leerlingen dit schooljaar veel extra uren maken en hierdoor is het mogelijk om gedurende de komende schoolweken extra studiemomenten voor het team in te plannen. Hiertoe is besloten na
overleg met en goedkeuring door de MR.
Dit betekent dat de leerlingen vrij hebben op:
 maandag 19 juni 2017
 vrijdag 14 juli 2017
Daarnaast is het mogelijk om een dag “tropenrooster”
te draaien waardoor de lessen om 12.15 uur uit zullen
zijn. Het is nu nog niet mogelijk om te zeggen wanneer dit is. Als dit
noodzakelijk is zullen wij u hierover tijdig informeren.
De leerlingen van groep 8 hebben gedurende de afgelopen jaren veel
extra uren opgebouwd en is het mogelijk om de leerlingen van groep 8
vrij te geven op en wel op:
vrijdag 7 juli 2017 (groepen 1 t/m 7 gaan dan op schoolreis) en op
donderdag 13 juli 2017.
De directie van de Broederschool heeft deze extra vrije momenten voor
de leerlingen gemeld bij het bestuur van INNOVO en bij de onderwijsinspectie.
Belangrijke data
(let op, deze wijken soms af van de schoolkalender!)
Studiedagen
Leerlingen de hele dag vrij

6 juni

Pinkstermaandag
Studiedag

Maandag

19 juni

Studiedag

Leerlingen de hele dag vrij

Vrijdag

14 juli

Studiedag

Leerlingen de hele dag vrij

Maandag

5 juni

Dinsdag

1

Leerlingen de hele dag vrij

Belangrijke activiteiten Broederschool
Woensdag

28 juni

Schoolkamp groep 8

Donderdag

29 juni

Schoolkamp groep 8

Vrijdag

30 juni

Schoolkamp groep 8

Maandag

3 juli

Dinsdag

4 juli

Vrijdag

7 juli

Woensdag
Donderdag
Donderdag

Contactavond
( indien nodig)
Contactavond
( indien nodig)
Schoolreis:
groep 1 t/m 7
Groep 8 vrije dag

12 juli Afscheidsavond gr. 8
13 juli Uitzwaaien gr. 8 door
leerlingen en ouders
13 juli Afsluiting schooljaar voor
leerlingen en ouders

Intekenen via ISY
Intekenen via ISY
Verschillende vertrek
en aankomsttijden.
Zie verzonden informatie via ISY.
19.00 uur
8.30 uur
13.30- 14.30 uur

Straatvoetbal.
Woensdagmiddag 31 mei hebben we deelgenomen aan het straatvoetbaltoernooi op de Bongerd te Heerlen. Het was een geslaagde middag waarbij we de
derde plek behaald hebben! We zijn trots op ons team 
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Dinsdag, 16 mei j.l.
Sfeerimpressie waterpretmiddag voor de kleuters

En wat hebben ze genoten….!!
Joris en de drakentemmers..
Groep 7 en 8 hebben dinsdag 9 mei de voorstelling Joris en de drakentemmers in het theater in Heerlen bezocht. Het was een interessante
leerzame voorstelling.
De voorstelling ging over de wildste drakenzaken. Wat zijn draken?
Hoe vecht je tegen draken? En hoe overleef je niet alleen deze monsters uit bekende verhalen, maar vooral de draken die je van binnen de
baas zijn? Draken van het hardnekkige soort dat zich geniepig in je gedachten vastklauwt. Die drakenstemmen in je hoofd die ervoor zorgen
dat je, als het erop aankomt, toch niet durft te doen wat je écht zelf wilt.

Groep 6 heeft op 10 april de voorstelling Neushoornspektakel bezocht. Het was een supervoorstelling.
Het ging over vijf rondreizende circusartiesten die vertellen en bezingen
het verhaal van Bérenger en de neushoorns van Burgerdam, met verontrustend veel overgave.
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Werkwoordspelling groep 8.
Afgelopen week zijn we aan de slag gegaan met het oefenen van de werkwoordspelling. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de fidget spinners. De kinderen
waren erg enthousiast en hebben hard gewerkt!

E.H. Communie
Op zondag 14 mei 2017
hebben Kai, Ashley,
Aurelie, Kyana, Demi en
Femke uit groep 4 de
communie gedaan.
De communicanten hebben
die dag mogen genieten van
een zonnige en gezellige
dag. Iedereen heeft genoten
van de mooie zang en teksten. Nogmaals,

CITO Eindtoets groep 8
Voor de meivakantie heeft groep 8 deelgenomen aan de CITO Eindtoets. Alle
kinderen hebben hartstikke goed hun
best gedaan. Ze hebben gemiddeld een
prachtig resultaat behaald van 538, 1.
Het landelijk gemiddelde is 535.2 !! We
scoren dus ruim boven dit gemiddelde..
We zijn erg trots op alle kinderen en de
leerkracht!

4

