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Noteer in uw agenda!
Vrijdag 4 september
Vormsel
Dinsdag 15 september
Informatieavond
nieuwe leerlingen, op uitnodiging
Woensdag 30 september
Start kinderboekenweek

Nieuwe personeelsleden

Noodlokalen op de speelplaats

Dit schooljaar is een aantal
nieuwe personeelsleden
gestart op onze scholen.
Verderop in deze nieuwsbrief
stellen zij zich aan u voor.

In de laatste week van de
zomervakantie zijn op de speelplaats
2 noodlokalen geplaatst. Deze lokalen
zijn voorzien van alle benodigde
materialen en voorzieningen.

Gezond bewegen

Groep 7/8 en groep 8 nemen vanaf 1
september deze lokalen in gebruik.

Vorig schooljaar is op De
Kindercirkel het
zwemonderwijs geëvalueerd.
Hoewel we het zwemonderwijs
belangrijk vinden, zijn we toch
tot de conclusie gekomen dat
het zwemmen niet meer door
school zal worden
aangeboden. De ervaring is
dat er veel onderwijstijd
hieraan opgaat, waardoor de
druk op andere momenten
hoger wordt voor de kinderen
om de lessen af te krijgen.
Daarbij zijn er vaak veel
kinderen tegelijkertijd in het
water. Hoewel de leerkracht
zich ook in het water bevindt
voor toezicht ervaren wij dit
gevoel van
verantwoordelijkheid als
onprettig en onvoldoende.
Voor de huidige eisen voor het
behalen van een zwemdiploma
is ons aanbod sowieso te
laag.
Gezond bewegen vinden wij
wel belangrijk en wij zijn
daarom actief om te kijken
naar alternatieven. Hiervoor
zijn we al in contact met
enkele aanbieders in de
omgeving of wij gebruik
kunnen maken van hun
faciliteiten. Veiligheid is een
zeer belangrijk criterium,
maar ook afwisseling,
speelsheid, onderwijstijd en
flexibiliteit.

Oudergesprekken
Graag maken wij kennis met u in de
aankomende gouden-wekenoudergesprekken. Het is helaas nog altijd
anders door de corona-maatregelen. Het
liefst zien wij u allemaal op school
verschijnen. Dit is helaas niet altijd
mogelijk, vanwege besmettingsgevaar.
Hoewel er wel een versoepeling is, dienen
wij rekening te houden met ieders gevoel
van veiligheid. Vaak heeft dit te maken
met bijvoorbeeld mensen in de omgeving
of zelf die een verhoogd risico hebben.
Hierdoor kan het voorkomen dat
oudergesprekken via videobellen kan
plaatsvinden.
Wanneer een leerkracht of een ouder
aangeeft de voorkeur te geven aan het
videobellen vanwege deze reden dan is
dit altijd mogelijk. Het kan hierdoor zijn
dat een oudergesprek van het ene kind op
school is en het oudergesprek van het
andere kind via videobellen plaatsvindt.
Wij vragen hiervoor uw begrip.
Het is voor ons allen belangrijk dat ieder
zich veilig voelt en dat medewerkers veilig
kunnen werken. Wij volgen hiervoor de
richtlijnen van RIVM op. Ons
ventilatiesysteem in school is conform
deze richtlijnen ingesteld. In de
noodlokalen is een airco-voorziening.
Deze blaast frisse lucht van buiten in de
lokalen. Er is zowel in het schoolgebouw
als in de noodlokalen geen sprake van
recirculering.
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Het belang van voorlezen
Wist u dat voorlezen kinderen helpt
bij het leren luisteren en
concentreren? En dat je de
woordenschat vergroot van kinderen
door voor te lezen? Kortom:
voorlezen is van belang voor de
ontwikkeling van kinderen. De
poster in de bijlage laat zien
waarom!

Eerste schooldag
Maandag 24 augustus zijn we
gestart met het nieuwe schooljaar.
Voor velen was het spannend, een
nieuwe groep/unit, een nieuwe
leerkracht, een nieuwe school! We
kijken terug op een goede start
waar alle leerlingen getrakteerd zijn
op een lekker croissantje en
drinken!

Verkeerssituatie rondom
school
Iedere dag komen er zo’n 420
kinderen naar school. Ook
worden er kindjes naar
Hupsakee en de Slotmuisjes
gebracht. Dit brengt een
gigantische verkeersstroom
met zich mee. Met zijn allen
moeten we ervoor zorgen dat
de kinderen veilig op
school/thuis kunnen komen.
Dit vraagt dat we ons goed
aan de verkeersregels houden
en ook steeds de kinderen te
wijzen op de verkeersregels:
denk hierbij aan het goed
uitkijken, gebruik maken van
de zebrapaden enz.
We willen ouders/verzorgers
uit de kern Gulpen vragen om
de kinderen zo veel mogelijk
de kinderen te voet of met de
fiets te brengen en halen. Dat
zorgt voor minder
verkeersdrukte rondom school
en is bovendien ook nog
gezonder!
Verderop in deze nieuwsbrief
laten we een aantal
verkeersknelpunten rondom
school zien.

Verplaatsing studiedag
De studiedag van dinsdag 6 april
2021, hetgeen wat u kunt zien op
de schoolkalender ’20-’21 is
verplaatst naar maandag 31
augustus 2020! Dinsdag 6 april is
voor alle leerlingen een gewone
schooldag!
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Nieuwe collega’s stellen zich aan u voor…
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Christa Somers en ik mag van deze twee mooie scholen
directeur zijn. Jos Vandewall heeft gezorgd voor een fijne overdracht en ik wens hem veel succes in het
Heerlense. Deze week heb ik mij ook aan een aantal kinderen voorgesteld en zij stelden direct - heerlijk! - een
aantal pittige vragen:
'Hoe oud bent u?'
Bij kinderen is het gevaarlijk te vragen hoe oud ze denken dat je bent, want meestal ben je ineens zo'n 10 tot
30 jaren ouder dan in werkelijkheid. Dus ik heb maar snel gezegd dat ik 46 jaar ben. Ze knikten, dus ik mag
hopen dat ze het antwoord voor waarheid aannemen. Volgende keer toch eens uitproberen of ze 27 jaar ook
geloven.
'Heeft u kinderen?'
Nee, wij hebben helaas geen kinderen. Het leven loopt zoals het loopt. Bij mij heeft dit ertoe geleid dat ik mee
mag genieten van uw kind(eren) op SBO Bernardus en/of BS De Triangel. Daarbij heb ik veel bewondering voor
al die papa's en mama's die al die bordjes thuis in de lucht houden.
Na dit antwoord, werd er even nagedacht, maar al snel kwam de onderzoekende vraag:
'maar heeft u dan wel een man?'
Ja, ik ben getrouwd met Frank. Wij hebben het heel fijn samen en genieten van heel veel dingen. We zijn
regelmatig te vinden in leuke restaurants, de sportschool, de golfclub en de bioscoop.
'Heeft u huisdieren?'
Nee, wij hebben geen huisdieren. We werken beide 5 dagen per week en dan zou zo'n lief diertje wel vaak
alleen moeten zijn. Maar als ik ooit met pensioen ga, dan zou ik wel graag een hond willen.
Dat vinden de kinderen een goed idee! En dan zo'n grote, nee, toch een kleine, of twee... dat is ook leuk. En
zijn ze ook niet alleen als we op stap gaan. Probleem opgelost! 🙂
'Maar wat doet u eigenlijk als directeur?'
'En is het directeur of directrice?'
'Komen we met straf bij u?'
Bij de laatste vraag zie ik ineens een paar kinderen wat rechter zitten. Nu wordt het interessant! En ja, het kan
zijn dat een kind een keer naar mij wordt gestuurd. Belangrijk vind ik dat een kind inzicht kan krijgen in de
situatie om passend te reageren. In een gebouw waar veel kinderen en volwassenen lopen zijn regels en
afspraken nodig zodat ieder zich veilig kan voelen en kan leren.
Door de ogen van de kinderen is de directeur vooral degene die ervoor moet zorgen dat er genoeg geld voor
de school is. Dat alle juffen en meesters betaald worden. Gelukkig regelt het servicebureau van INNOVO veel
van deze zaken. Een directeur moet vooral veel met het onderwijs bezig zijn en ervoor zorgen dat juffen en
meesters hun werk goed kunnen doen voor alle kinderen. Dat kan niet alleen, daarvoor zijn alle medewerkers
van beide scholen nodig. Samen overleggen we en bespreken we telkens weer hoe we het onderwijs nog beter
passend kunnen maken. Ook probleempjes worden besproken en hoe we dit samen kunnen oplossen. We
volgen nieuwe ontwikkelingen, wetenschappelijke onderzoeken en inzichten en bekijken of deze voor onze
scholen goed zijn. Een van deze ontwikkelingen is bijvoorbeeld 'het formatief handelen': leren we om te
toetsen? of toetsen we om te leren?

Mijn loopbaan in vogelvlucht:
Zo'n 23 jaar geleden ben ik in het SBO gestart. Ik heb negen jaar met heel veel plezier in het SBO gewerkt als
leerkracht, als intern begeleider en unitleider. Vervolgens werd ik directeur in Itteren. Een prachtige school! Na
ruim 2 jaar ben ik naar Meerssen gegaan waar ik directeur van drie scholen ben geweest. De school in Rothem
draagt al menig jaar het predicaat excellent voor begrijpend lezen i.c.m. de executieve functies in een veilige
omgeving. De beide scholen in Meerssen zijn twee jaar geleden gefuseerd en zitten nu in een geweldig nieuw
gebouw: De WereldSter. Voor mij werd het na 12 jaar in Meerssen gewerkt te hebben tijd voor een nieuwe
uitdaging. De combinatie van SBO en regulier basisonderwijs is bijzonder en biedt veel mogelijkheden, waarbij
de eigenheid van een school wel moet worden behouden. Ik verheug me op onze samenwerking en heb er
ontzettend veel zin in!

Met vriendelijke groet,
Christa Somers

Hallo,
Ik ben een onderwijs-ondersteuner van Unit 1 en ben werkzaam in de klas van juf Nicky en juf Francis.
Ik heet Rianne Souren, ben 45 jaar oud en woon samen met mijn partner en kinderen in Simpelveld.
Ik heb 26 jaar bij stichting Radar gewerkt, waarvan de laatste 12 jaar als gespecialiseerd begeleider op het
kinderbehandelcentrum en afgelopen jaar gecombineerd met ambulante (gezins)begeleiding.
In mijn vrije tijd maak ik graag fietstochtjes en af en toe lekker genieten van een weekendje weg.
Ook ben ik al jarenlang lid van een turnvereniging en geef ik iedere woensdagmiddag met veel plezier
gymnastieklessen aan kinderen tussen de 3,5 en 6 jaar.
Afgelopen week was mijn eerste werkweek op de Bernardusschool. Dit is me heel goed bevallen. Allemaal lieve
kinderen en hele leuke collega’s. Ik heb er heel veel zin in!!
Groetjes, Rianne

Mijn naam is Elfi. Ik woon samen met mijn vriend Kay en dochtertje Liv (1) in Vaals. Een aantal dagen
per week wonen de kinderen van mijn vriend (Imke 10 en Bing 8) ook bij ons. Mijn hobby's zijn
hardlopen, voetbal, lezen, lekker eten en leuke dingen doen met ons gezin. In 2006 heb ik mijn diploma
Leraar Basisonderwijs behaald aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen en ben vervolgens werkzaam
geweest in groep 4 van basisschool de Schacht in Heerlen. De kansen op de arbeidsmarkt waren
destijds niet rooskleurig en dus besloot ik een andere weg in te slaan en werd zelfstandig
horecaondernemer van een grand-café en evenementenzaal in Vaals. De afgelopen 13 jaar heb ik,
samen met mijn team, met hart en ziel gewerkt en is deze zaak uitgegroeid tot een florerend bedrijf. Na
de geboorte van mijn dochtertje realiseerde ik me dat kinderen en hun groei en ontwikkeling nog
steeds mijn grote interesse hebben en dat ik ook in mijn werk hiermee opnieuw aan de slag wil. Op 12
maart jl. verkocht ik de zaak en solliciteerde voor de functie van leerkracht op SBO Bernardus. De school
is mij enigszins bekend omdat ik van september tot oktober 2005 stage liep in unit 2. In juli heb ik een
dag meegelopen bij juf Fanny. Ik voelde me direct weer thuis op deze school waar hard en met liefde
voor de kinderen gewerkt wordt! Ik ben trots dat ik nu ook deel mag uitmaken van dit team en heb er
erg veel zin in!

Dit ben ik!
Ik ben juf Petra en sinds het begin van dit schooljaar werkzaam op De Kindercirkel (SBO Bernardus).
Alle doordeweekse dagen, behalve de woensdag, ben ik er te vinden. Op maandag en dinsdag werk ik in unit 2C
en op donderdag en vrijdag in Unit 2E.
Mijn vrije dagen breng ik door in Kerkrade, waar ik sinds een paar maanden woon. Naast het opvoeden van mijn
driejarige dochter probeer ik tijd te spenderen aan sporten, wandelen, ritjes op de motor en lekker eten en
drinken.
Ondanks mijn bijna 14 jaar onderwijservaring, vind ik het toch nog spannend om dit jaar aan de slag te gaan met
de lieve kinderen van deze school. Gelukkig heb ik al gemerkt dat er veel collega’s voor me klaar staan om me te
helpen. Met hen maken we er een mooi jaar van…ik heb er zin in!

Hallo,
Ik ben Maud Kerckhoffs. Ik ben 35 jaar, getrouwd en woon in Heerlen. Ik heb een zoontje Sten (4 jaar) en een
dochter Nore (1,5 jaar).
In 2006 ben ik afgestudeerd van de PABO in Maastricht. Vervolgens ben ik gaan vervangen bij verschillende
stichtingen en scholen in de omgeving, waar ik ontzettend veel van geleerd heb. In de tussentijd heb ik deeltijd
een studie Pedagogiek gedaan en deze afgerond in 2009.
Na een periode van vervangen ben ik uiteindelijk terecht gekomen op OBS de Duizendpoot in Geleen. Hier heb ik
altijd met veel plezier gewerkt met kinderen en ouders uit een sociaal zwakker milieu. In deze tijd heb ik ook mijn
Gymbevoegdheid voor de basisschool gehaald, teamtraining Rots en Water gevolgd en me verdiept in
Boeiendonderwijs.
Na meer dan 8 jaar werd het tijd voor een nieuwe uitdaging en ben ik gaan solliciteren. Ik heb vorig jaar op
basisschool A Hermkes in Epen gewerkt. In dit jaar heb ik een coaching opleiding gevolgd en deze met succes
afgerond. Ook mede door deze opleiding kwam ik erachter dat ik de doelgroep eigenlijk wel heel erg miste. Ik
vind het ontzettend leuk om met kinderen te werken die net dat beetje extra nodig hebben. Toen er een
vacature kwam op SBO de Bernardus werd ik meteen enthousiast. Ik heb heel veel zin om er samen met juf
Nancy en de kinderen een super jaar van te maken.
Tot snel
Groetjes juf Maud

