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Jubilarissen

Puzzelen

Woensdag 2 juni jl. hebben wij 3 juffen in
het zonnetje gezet! Deze 3 juffen zijn dit
schooljaar 25 jaar juf en dat moest gevierd
worden! Ondanks dat de festiviteiten
veilig in de bubbels georganiseerd
moesten worden hebben de juffen
genoten! Wij willen juffrouw Severine,
juffrouw Nancy en juffrouw José nogmaals
feliciteren met hun jubileum!

Vele dagen hebben de kinderen unit 2D hard
gewerkt aan een puzzel van 500 stuks. Door
goed samen te werken is het uiteindelijk
gelukt! Ze vonden allen het puzzelen dol-fijn!
Wij zijn trots op jullie!

Vrijdag 9 juli
Rapport mee naar huis!

EK-kriebels!

Excursie communicanten

Maandag 12 & dinsdag 13 juli
Ouderavonden

Versierde klassen, voetbalpolls,
werkbladen in EK-thema, samenwerken
aan EK-opdrachten. De Oranje-koorts was
de laatste weken op onze scholen
nadrukkelijk aanwezig!

De communicanten hebben onlangs een
bezoek gebracht aan Poeh Belle. Zij hebben
hele mooie kruisjes geknutseld!
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Noteer in uw agenda!
Maandag 5 juli
Studiedag SBO Bernardus én
BS. De Triangel, alle leerlingen
hebben vrij!
Dinsdag 6 juli
Studiedag SBO Bernardus alle
leerlingen hebben vrij!

Vrijdag 23 juli
Laatste schooldag, de school is
om 12.15 uur uit!

Vrijwilligers gezocht!

Herinnering studiedagen!
Ter attentie: Op maandag 5 juli is er
een studiedag. Alle leerlingen van
beide scholen hebben deze dag vrij!
Op dinsdag 6 juli is er een studiedag
voor alléén de leerlingen van SBO
Bernardus!

Onze leesspecialist, juffrouw Marianne, zoekt
nieuwe vrijwilligers! Heeft u zin en tijd om een
aantal uurtjes per week leerlingen te
begeleiden met leesopdrachten en het werken
met een leesprogramma op de computer! Dan
zoekt juffrouw Marianne u! Toon u interesse
door een mail te sturen naar
marianne.hameleers@innovo.nl
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Even voorstellen!
Onlangs hebben wij twee nieuwe juffen
verwelkomd op onze scholen. Beide juffen
stellen zich verderop in deze nieuwsvlieger
uitgebreid aan u voor!
Juffrouw Myrthe vervangt vanaf 1 juli in
groep 1-2a, ma-di-wo, (BS. De Triangel) en
unit 2b, vr, (SBO Bernardus).

Bestaan er 21e-eeuwse vaardigheden?
21e

Het begrip
eeuwse vaardigheden is al een
tijdje populair in de nationale en internationale
onderwijssector. De maatschappij verandert
door technologie en digitalisering van een
industriële naar een kennis- en
netwerksamenleving. Lees meer hierover,
verderop in deze nieuwsvlieger!

Trots!
Juffrouw Celine ondersteunt momenteel in
alle SBO Bernardus units.

Wist je trouwens dat een lidmaatschap van
de bibliotheek voor de jeugd bijna overal
gratis is??
Er komt nog een toffe landelijke campagne
om dit onder de aandacht te brengen, maar
wil je alvast eens rondsnuffelen, bekijk dan
de link.
https://www.onlinebibliotheek.nl/?cid=cn:O
Bmerknaam_np:googleads_c:ps_sc:psb&gclid
=CjwKCAjw2ZaGBhBoEiwA8pfP_uGseZtrxIhA
DHGU83uKKGnzWmzImuVn8Hw6ThVCW5WnA
Nr70kf_hoC7TwQAvD_BwE

Noteer in uw agenda!
Maandag 5 juli
Studiedag SBO Bernardus én BS.
De Triangel, alle leerlingen
hebben vrij!
Dinsdag 6 juli
Studiedag SBO Bernardus alle
leerlingen hebben vrij!
Vrijdag 9 juli
Rapport mee naar huis!

*Nieuws: zomeractie Online Biliotheek
voor jeugd & jongeren*
Deze zomer komt er GEEN VakantieBieb. Het
goede nieuws is echter dat alle kinderen en
jongeren van 0 tot 18 jaar, ook degenen
zonder bibliotheekabonnement, van 1 juli
t/m 31 augustus gratis e-books en
luisterboeken kunnen lenen bij de Online
Bibliotheek! Downloaden dus die e-books, te
lezen op tablet of telefoon! En heb je al eens
een luisterboek geprobeerd? Ook kinderen
die zelf niet zo graag lezen of lezen moeilijk
vinden, kunnen zo genieten van mooie
boeken en verhalen en ondertussen
ongemerkt hun woordenschat en kennis van
de wereld uitbreiden.
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Maandag 12 & dinsdag 13 juli
Ouderavonden
Vrijdag 23 juli
Laatste schooldag, de school is
om 12.15 uur uit!

Pokémon Go!
Als het onderwerp van Nieuwsbegrip 25 jaar
Pokémon, dan gaan onze jongens en meisjes
van unit 3d uiteraard Pokémons zoeken!

Bestaan er 21e-eeuwse vaardigheden?
Het begrip 21e eeuwse vaardigheden is al een tijdje populair in de nationale en internationale onderwijssector. De
maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en
netwerksamenleving. Gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds
meer werk worden computers en ict gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Jongeren hebben 21e
eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. Het gaat o.a. om:
- Analyseren en gebruik maken van informatie
- Aanpakken van complexe problemen en zaken
- Creëren van patronen en mentale modellen
- Jezelf kennen en beheersen
- Begrijpen van en interactie met anderen.
Maar hoe nieuw zijn deze 21e –eeuwse vaardigheden?
Ze zijn niet nieuw. In de 18e, 19e en 20e eeuw moesten we ook problemen oplossen, onszelf kunnen beheersen,
kunnen samenwerken en communiceren. Het zijn allemaal generieke vaardigheden die ook in voorgaande
eeuwen belangrijk waren. Dat wil niet zeggen dat er geen evoluties zijn. Voor het zoeken en correct gebruiken
van internetbronnen heb je vaardigheden nodig die al langer meegaan, maar ook kennis van de nieuwe media en
ook een stevige basis ‘gewone’ kennis en vaardigheden.
Er zijn slechts twee vaardigheden echt 21eeeuws:
1- Informatiegeletterdheid (het kunnen zoeken, identificeren, evalueren en effectief gebruiken van de
verkregen informatie)
2- Informatiemanagement (het kunnen vastleggen, beheren en delen van verkregen informatie)
Veel van de andere vaardigheden zijn generiek, dat wil zeggen niet gerelateerd aan een specifiek domein. Het
gaat niet over een wiskundig probleem oplossen, maar over algemeen probleemoplossend vermogen.
Op beide scholen wordt hier aandacht aan besteed. Komend schooljaar zullen we in een schoolbreed thema de
verdieping opzoeken. Dit gaan we doen met 'Delta de draak'.

Delta de Draak is een complete doorlopende leerlijn voor het basisonderwijs. Het bestaat uit vier thema's:
ICT basisvaardigheden, computational thinking, mediawijsheid en informatievaardigheden.
De 4 thema’s vormen een geïntegreerd geheel. En dat kan ook eigenlijk niet anders want de thema’s zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je bijvoorbeeld niet weet wat een netwerk is, is het lastig om te
begrijpen wat het internet is, hoe sociale media werken en wat de cloud is. En zodra je de ‘digitale
grammatica’ weet, kun je niet alleen sneller leren programmeren maar begrijp je ook beter waarom
computers werken zoals ze werken.

Even voorstellen
Beste ouders / verzorgers,
Ik zal mij even kort voorstellen.
Mijn naam is Myrthe Hamers en ik ben 21 jaar oud. Dit jaar heb ik de opleiding PABO afgerond.
Mijn grote hobby is atletiek. Na veel jaren zelf atletiek te hebben gedaan, geef ik tegenwoordig drie keer
per week training bij de atletiekvereniging Achilles Top in Kerkrade.
Schooljaar 2018/2019 heb ik stage mogen lopen op basisschool de Triangel en vanaf 1 juli a.s. mag ik
werken op SBO Bernardus en BS. De Triangel! U kunt mij hier van maandag tot en met vrijdag vinden.
Ik heb er heel veel zin in!
Myrthe Hamers

Hallo allemaal, ik zal me even voorstellen.
Ik ben Juf Celine, ben 23 jaar oud en ben sinds een aantal weken aan de slag als onderwijsondersteuner
op school. Naast de twee dagen die ik als onderwijsondersteuner werk, studeer ik nog op de Pabo en hier
volg ik de deeltijdopleiding. Voordat ik in het onderwijs ben gaan werken, heb ik fiscaal recht
gestudeerd, iets heel anders dus! Ik ben blij dat ik de keuze heb gemaakt om in het onderwijs te gaan
werken en met veel enthousiasme kom ik iedere keer weer naar school. Tot aan de zomervakantie
kunnen jullie me vooral vinden als ondersteuner bij de Bernardus en na de zomervakantie zal ik aan de
slag gaan bij de Triangel.
Celine Vandewall

Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen maand is er een oproep geweest voor een nieuwe kandidaat voor de MR.
Hierbij wil ik jullie laten weten dat de openstaande “vacatures” gevuld zijn.
We mogen een nieuw lid verwelkomen, namelijk Nico Van den Hove. Esther van Venrooij heeft besloten zich
herkiesbaar te stellen.
Hiermee zijn beide plekken ingevuld en hoeven er geen verkiezingen plaats te hebben.
Hieronder stellen zij zich nog even voor:
Mijn naam is Esther van Venrooij. Mijn dochter Renée zit in groep 6 bij juf Mirka en juf Marianne. Samen met
Renée en met mijn partner Raymond wonen we momenteel in Mechelen. We hopen eind van dit jaar onze nieuwe
woning in Bommerig te kunnen betrekken.
In 2017 ben ik in de MR van de Triangel in Gulpen gestapt waarvan een aantal jaren als voorzitter. De grootste
motivatie voor mij daarin was en is nog steeds het bieden van een veilige leeromgeving voor kinderen, waar ieder
kind op eigen wijze en eigen tempo kan leren. Met elkaar in gesprek gaan en blijven en van elkaar leren is wat mij
betreft een onmisbare stap daarin.
Ik ben werkzaam in de chemische industrie op het Chemelot terrein in Geleen bij de firma Sitech. Omdat ik vanaf
dit jaar naast actief kaderlid van de bond ook deel zal gaan nemen in het bestuur van de Lasgroep Zuid Limburg
heb ik besloten om binnen de MR de rol van voorzitter over te dragen aan Michel Bormans. Ik zal mij wel actief
blijven inzetten als lid van de MR, om daar waar ik kan mijn bijdrage te kunnen leveren aan de afstemming tussen
ouders en de directie van de school en mee te denken over de uitdagingen die het onderwijs biedt.
Vriendelijke groet,
Esther van Venrooij

Beste ouders van basisschool De Triangel,
Graag stel ik mij kandidaat voor de medezeggenschapsraad van basisschool De Triangel. Ik ben Nico Van den
Hove en woon samen met Dyon en onze drie dochters in Ingber. Lieke, Marith en Julia zijn alle drie leerling op de
basisschool in Gulpen. In het dagelijkse leven werk ik bij het ministerie van LNV en heb ik een akkerbouwbedrijf.
Mijn drijfveer voor kandidaatstelling is dat ik mij wil inzetten voor goed onderwijs en goede zorg voor de
kinderen. Wat u van mij mag verwachten is een betrokken ouder die zich op een constructieve manier samen met
de directie van de school hiervoor wil inzetten.

Hartelijke groet,
Nico Van den Hove

