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Corona-virus
Zoals iedereen weet beheerst het Corona-virus al een aantal maanden het nieuws.
Inmiddels is de aandacht volop uitgegaan naar de gezondheidszorg, onderwijs op afstand en weer
in de klas en het aanpassen van het dagelijks leven.
Zo is ook de aandacht voor deze nieuwsbrief even op een
zijspoor gekomen, om de volledige aandacht bij onze kerntaken
te houden en u op andere (snellere) wijzen te blijven informeren.
Nu is er weer ‘lucht’ en proberen we de normaal weer zoveel
mogelijk te hervatten. Dit betekent ook dat we voor uw eer het
Broedertje in orde hebben kunnen maken.
Veel leesplezier!

Nieuwe leerlingen
Welkom aan de volgende kinderen op onze school:
Groep 1-2: Levi, Seth, Jamal, Litiano, Adam
Groep 3-4: Nalani, Daan, Romy
Groep 5: Liza
Groep 6: Jaimy, Wesley
Groep 7-8: Sem
Inmiddels zitten er zo’n 170 kinderen op onze school! Ontzettend fijn dat kinderen het hier zo
prettig vinden en de positieve mond-tot-mondreclame leidt tot dit mooie aantal.

Juf Anne neemt afscheid
Juf Anne gaat met pensioen! Na 45 dienstjaren in het onderwijs is het voor juf Anne
tijd om te gaan genieten van rust, de natuur en ‘haar’ mooie Texel.
Juf Anne heeft heel veel jaren met kinderen en scholen gewerkt, in de begeleiding
en als adjunct-directeur. Haar kennis en kunde was ontzettend waardevol en we
zullen de juf echt heel erg missen. Een lieve, warme persoonlijkheid die veel
verstand had van zaken.
In het volgende en laatste Broedertje van dit schooljaar zal zij afscheid nemen.

Juf Jill is het nieuwe gezicht
Daar waar iemand afscheid neemt, komt meestal ook een nieuw gezicht in de
plaats. Zo ook op onze school. Juf Jill zal de taken van juf Anne op het gebied van
leerlingenzorg gaan overnemen en wordt de nieuwe IB-er. In het volgende en
laatste Broedertje van dit schooljaar zal zij zich voorstellen.
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Onderwijs op afstand
De afgelopen periode, tussen maart en mei, hebben de kinderen
deelgenomen aan het zogenaamde onderwijs op afstand. De
groepen op de Broederschool hebben dit afgestemd op de behoefte
van de kinderen. De juffen en meester zijn blij om te delen dat voor
het overgrote deel de kinderen de digitale snelweg goed konden
vinden. Het werken via Padlet (groep 1-4), Classroom (groep 3-8),
Junior Einstein, Gynzy en andere digitale programma’s is de meeste
kinderen goed bevallen. Ook het opnemen en delen van
instructievideo’s, het videobellen met elkaar en het snellere contact
via Whatsapp of chat met leerkrachten is in goede aarde gevallen. In
de komende weken zoeken we uit welke aspecten wellicht een
blijvend karakter krijgen.

Tevredenheidsonderzoek
In de periode vlak voor de schoolsluiting (eind februari-begin maart) is
het tevredenheidsonderzoek uitgezet onder ouders en medewerkers.
De leerlingen volgen later, omdat dit door de schoolsluiting helaas
uitgesteld moest worden.
43% van de ouders heeft meegedaan aan het onderzoek. Dit is veel,
gezien het feit dat het onderzoek eerder werd afgesloten door de
schoolsluiting.
De ouders geven de Broederschool een 7,9. Hier zijn we natuurlijk
enorm trots op! Verder krijgen we terug dat het onderwijs van goede
tot zeer goede kwaliteit is, dat kinderen graag komen en zich veilig voelen en dat leerkrachten
goed bereikbaar zijn.
Ook de teamleden voelen zich goed op school: de school krijgt van het team een 8,2!
Zij geven aan dat ze tevreden zijn over hun baan, de sfeer in het team goed tot zeer goed is en de
werktijden goed zijn. Wel ervaren medewerkers een hoge werkdruk en nemen we dit ook mee in
onze besluiten als team.
De verkeersoverlast komt vanuit ouders als aandachtspunt naar voren en hiermee gaan we in het
komende schooljaar wederom aan de slag.

Hoera! Juf Anke geslaagd!
Juf Anke heeft op 2 juni te horen gekregen dat ze geslaagd is als juf en mag
starten met werken. Het fijne is dat ze al een contract heeft aangeboden
gekregen bij Innovo, waardoor we haar behouden binnen onze stichting.
Op de Broederschool is helaas nog geen ruimte, maar we weten zeker
dat ze goed terecht gaat komen!
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