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Groepsdynamisch onderwijs GGD
Wij willen een sociaal veilige school zijn, waar leerlingen, personeel
en ouders zich thuis voelen. Daarom willen wij geen pestgedrag,
agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie op onze
school. Om dit te bereiken werken wij volgens het Groepsdynamisch
onderwijs (GDO).
Momenteel hebben de leerkrachten de scholing m.b.t. groepsdynamisch onderwijs afgesloten en starten “de oefenweken” met de leerlingen. We leren de leerlingen momenteel dat op de Broederschool
drie regels gelden:

Broederschap
We zijn van goede wil. Wij willen samen de wereld beter maken.

Meesterschap:
Iedereen leert op een goede en eerlijke manier problemen oplossen.
Iedereen kan dan op een fijne manier leren en spelen.

Blijdschap:
Wij beleven samen veel plezier.

100% regel
Eén belangrijke regel is dat fysieke en verbaal geweld niet
thuishoort op de Broederschool. Dit betekent dat alle kinderen die
betrokken zijn bij een fysiek/ verbaal incident straf verdienen. De
straf betekent dat deze leerlingen moeten nablijven. Ouders worden
hierover telefonisch geïnformeerd.
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Toezicht
Na de herfstvakantie is het toezichtrooster op school veranderd. Er
lopen nu telkens 3 leerkrachten buiten in de kleine pauze en in de
grote pauze. Dit doen wij omdat het belangrijk is om goed zicht te
hebben op het spel dat de kinderen spelen in de pauze.
Wij zijn nu ook in de gelegenheid om samen te spelen met de kinderen. Voor schooltijd is er aan de voorzijde toezicht door 1 leerkracht. De leerlingen komen vanaf 8.20 uur het schoolplein op, ze
mogen niet voor de poort blijven staan. De bel gaat om 8.25 uur. De
leerlingen kunnen dan naar binnen lopen en zullen bij de klas worden verwelkomt door de leerkracht.

Personeel
Juf Evelyn zal na de kerstvakantie niet langer werkzaam zijn op de
Broederschool. Zij gaat werken als intern begeleider op de Triangel
in Ulestraten. Tot aan de kerstvakantie is juf Evelyn op maandag en
donderdag nog werkzaam op onze school.

Gezondheidsdag
Woensdag 9 november zijn we gestart met het
Nationaal Schoolontbijt. De kinderen werden getrakteerd op yoghurt, muesli, gezonde bruine boterhammen met kaas en komkommers en fruit.
Hierna hebben de leerlingen
van onze school
genoten aan workshops over bewegen, gezond
eten en tandenpoetsen. Zo konden de leerlingen
fruitspiesen maken, boogschieten en was er een
bootcamp. De oudervereniging heeft een financiële
bijdrage geleverd waardoor het voor ons mogelijk
was om deze dag te organiseren. Namens alle
leerlingen: dank je wel hiervoor!
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EU schoolfruit
De Broederschool doet mee aan EU-Schoolfruit. Dit is een Europees
voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig! We ontvangen 20 weken lang gratis
drie stuks groente/fruit per leerling per week. Het fruit wordt gegeten
op woensdag, donderdag en vrijdag. Ouders ontvangen via ISY een
nieuwsbrief met informatie over dit programma. Kijk ook op:
http://www.euschoolfruit.nl

Ouderbijdrage

28 % van de ouders hebben de ouderbijdrage betaald.

Dank
hiervoor. Wij vragen, namens de oudervereniging, aan alle ouders
om de ouderbijdrage alsnog te betalen, als dit nog niet gebeurd is. U
kunt ouderbijdrage over te maken op Bankrekeningnummer:
NL 68 ABNA 0576 2862 30 te name van: Oudervereniging Broederschool, met vermelding van voor en achternaam van uw kind(eren)
en de groep(en). Dit is voor ons zeer van belang zodat we duidelijk
hebben wie wel en wie niet betaald hebben. Tijdens de Kerstinn op
16 december kunt u terecht om de bijdrage te betalen bij de leden
van de oudervereniging.

Pakket gemeente Heerlen
In dit Broedertje vindt u een informatiefolder van de gemeente Heerlen m.b.t. het Kindpakket. Meer informatie, m.b.t. financiële ondersteuning is te vinden op: www.heerlen.nl/kindpakket
www.leergeld.nl/parkstadInschrijving

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 door
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lopen als we naar school gaan”
- Hoe kan ik mijn kind nieuwe woorden aanleren?
De bijeenkomsten vinden op de volgende data plaats.
Maandagavond: 7 november 2016, 13 maart 2017, 12 juni 2017
Woensdagochtend: 14 december 2016; 18 januari 2017, 15 februari
2017, 12 april 2017 ochtend, 17 mei 2017.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij juf Inge.

Aanbod Schakelklas
Op maandag en dinsdagochtend profiteren alle leerlingen van groep
4 van het programma in van de schakelklas. Juf Chantal geeft les
aan de leerlingen van groep 4. Er wordt o.a. een intensief taalprogramma aangeboden met veel nadruk op woordenschat. De leerlingen van groep 3 en groep 5 profiteren hier ook van omdat groep 3/
groep 5 op maandag en dinsdagochtend kleiner is. Indien u vragen
heeft over het aanbod van de schakelklas, kunt u deze vragen stellen aan de leerkracht van uw zoon/ dochter.

Weinig vervangers beschikbaar
Helaas was er op vrijdag 4 november geen vervanging beschikbaar
voor groep 7/8 waardoor de leerlingen deze dag thuis zijn gebleven
en hebben huiswerk ontvangen. We vinden het heel vervelend dat
dit noodzakelijk was. Het tekort aan vervangers heeft te maken met
de Wet op Werk en Zekerheid. Door deze wet mogen werkgevers drie
tijdelijke contracten in twee jaar geven. Daarna moet de werknemer
een vast contract krijgen. Zie voor meer informatie hierover:
https://www.poraad.nl/themas/werkgeverszaken/arbeidsrechtactueel/wet-werk-en-zekerheid
Innovo heeft een Flexpoule waarin leerkrachten werken die beschikbaar zijn voor vervangingen. Deze poule wordt momenteel uitgebreid. We hopen dat hierdoor snel weer vervangers beschikbaar zijn.

Buitenschoolse activiteiten
Alcander biedt de mogelijkheid om vanaf volgende week deel te nemen aan de buitenschoolse activiteit hockey. Inschrijven kan via de
website www.alcander.nl. U klikt dan op de button 'buitenschoolse
activiteit' en daarna klikt u op 'Broederschool'. Deze activiteiten zijn
gratis
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Ontruimingsoefening
Op vrijdag 21 oktober hebben we met alle partners van de Brede
Maatschappelijke voorziening een ontruimingsoefening gehouden.
Tijdens deze oefening werd een brand gesimuleerd. Deze oefening
was niet van tevoren aangekondigd om een situatie te creëren die
als reëel beschouwd mag worden. Wij hebben kunnen vaststellen
dat ons ontruimingsplan goed functioneert. We hadden de school
binnen 2 minuten ontruimd. We zijn erg blij met de manier waarop
onze leerlingen en ons team gereageerd hebben.

Week van de Kindermishandeling
Van 14 november t/m november is de week van de kindermishandeling: wat doet De Broederschool hiermee?
Jaarlijks worden 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling in welke vorm dan ook. Dat is veel, veel te veel. Dat kunnen we
in een beschaafd land als Nederland niet laten gebeuren. Er is voor
elk mishandeld kind maar één volwassene nodig om de vicieuze cirkel van verbaal of fysiek geweld of verwaarlozing te doorbreken.
In Parkstad is het onderwerp in de jeugdagenda opgenomen en dit
heeft geleid tot een actieplan deskundigheidsbevordering en een
aanbod voor de scholen in Parkstad. Het initiatief is genomen door
het Collectief Tegen Kindermishandeling.
In ons schooljaarplan/ jaarplanning is het scholingstraject vanuit het
Collectief Tegen Kindermishandeling opgenomen. Wat houdt dat in?
Ook een leerkracht heeft soms zorgen over kinderen. Krijgt het kind
thuis wel voldoende aandacht? Kan het veilig opgroeien? Als school
hanteren we de wet ‘Meldcode’. Maar hoe doe je dat nu correct? En
wat is precies kindermishandeling. Om dat goed in de vingers te krijgen zal elke leerkracht van onze school vóór januari hieromtrent een
cursus volgen. Deze cursus start met uitleg over de verschillende
vormen van kindermishandeling, hoe kindermishandeling kan ontstaan en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Vervolgens welke signalen kunnen wijzen op een onveilige opvoedsituatie én wat je als
leerkracht met deze signalen kunt doen. Ook wordt de wet Meldcode
en de vijf stappen in deze wet doorgenomen.
En hoe worden de kinderen hierin meegenomen?
Kinderen moeten weten dat praten helpt. Het Klokhuis heeft een
speciaal lespakket voor leerlingen in groep 7 ontworpen. Hier wordt
volgende week aandacht aan besteed.
Wat komt aan bod?
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•
•
•
•

Wat maakt jou gelukkig
Verwaarlozing
Geweld
Hulp, wat kun je doen?

De tv uitzendingen die hiervoor gebruikt worden zijn terug te vinden
op: http://kindermishandeling.hetklokhuis.nl
Dit pakket is ook aangeboden door het Collectief en wordt op alle
basisscholen van Parkstad uitgevoerd.
De leerkrachten van onze school volgen momenteel allemaal een
training m.b.t. kindermishandeling.

Bereikbaarheid leerkrachten
Onze leerkrachten staan u graag te woord. Dit kan echter niet onder
schooltijd of vlak voor aanvang van de lessen. Indien u iets met de
leerkrachten wilt bespreken kunt u een afspraak maken. U kunt de
leerkracht makkelijk bereiken door een email te sturen.
Groep
½A

leerkrachten
Juf Vivian (ma-di-wo)
Juf Sanne ( ma-di- wo)
Juf Chantal ( do-vrij)

Email adressen
vivian.schellings@innovo.nl
sanne.deheer@innovo.nl
chantal.habets@innovo.nl

½B
3/4

Juf Inge (ma t/m vrij)
Juf Silvia (ma-di-do-vrij)
Juf Françoise (wo)
Meester Eric ( ma t/m vrij)
Juf Kelly(ma- di- wo)
Juf Francoise(do-vrij)

inge.heusschen@innovo.nl
anouk.derhaag@innovo.nl

Juf Anouk ( ma t/m vrij)

anouk.derhaag@innovo.nl

4/5
6/7

7/8

eric.kleijnen@innovo.nl
kelly.wiertz@innovo.nl
françoise.balduin@innovo.nl

Op maandag en dinsdagochtend is juf Chantal de leerkracht van de
schakelklas.
Momenteel vervangt Juf Sanne in groep ½ A Juf Vivian. Zij is afwezig door ziekte.
Juf Maril is ook afwezig. Juf Margot vervangt haar op ma t/m do.
Wij wensen juf Vivian en Juf Maril veel beterschap toe
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Wie zijn wij
We merken dat de leerlingen en de ouders de nieuwe juffen veel op
elkaar vinden lijken. Wij krijgen regelmatig de vraag of we zussen
zijn, maar dat zijn we niet. Daarom plaatsen we nog een keer onze
foto’s in het Broedertje:
Juf Anne is adjunct directeur/ intern begeleider. Ze
werkt op maandag t/m donderdag op onze school.
anne.klinckenberg@innovo.nl

Juf Susanne is directeur. Ze werkt op maandag en
vrijdag op de Broederschool. Op de andere dagen
werkt ze als directeur op BS De Wegwijzer in
Heerlen.
susanne.kikken@innovo.nl

Nieuwe leerlingen
In verband met de planning is het noodzakelijk om te weten hoeveel
leerlingen de school mag verwachten in de nabije toekomst. Indien u
kinderen heeft die dit schooljaar (2016-2017) nog vier jaar worden
én u heeft deze nog niet ingeschreven, verzoeken we u om een afspraak te maken met Juffrouw Evelyn( intern begeleider) of met Juffrouw Anne (Adjunct Directeur/ Intern Begeleider).

Leerplichtambtenaar
Van de leerplichtambtenaar hebben wij het verzoek gekregen om
absenties en te laat komen goed te noteren. Al deze momenten
worden door de leerkrachten genoteerd. Wij verzoeken u daarom
vriendelijk om er voor te zorgen, dat de kinderen op tijd op school
aanwezig zijn. Dit om verdere problemen te voorkomen. Als u wordt
aangesproken door een leerkracht, dan is dit altijd met een goede
bedoeling. Wij hopen dan ook op uw begrip.
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Actueel leerlingdossier
Het is belangrijk dat wij beschikken over een actueel leerlingdossier.
Wijzigingen moeten daarom altijd worden doorgeven. Het komt helaas nog te vaak voor, dat wij bijvoorbeeld niet beschikken over het
juiste telefoonnummer. Op het moment dat er iets is, kunnen wij u
hierdoor niet bereiken. U kunt de wijzigingen doorgeven aan juf Annemie. Dit kan persoonlijk of via mail info.broederschool@innovo.nl
Meester Hans zal vervolgens de wijzigingen verwerken in ons systeem.

Belangrijke data:
dinsdag
maandag
vrijdag
dinsdag
donderdag
vrijdag

22 november:
5 december:
9 december:
13 december:
15 december:
16 december:

schoolfotograaf
sinterklaasfeest
eerste rapport
contactavond
contactavond
kerstmarkt/ kerst-inn
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