De Nieuwsvlieger
Dé nieuwsbrief van BS De Triangel & SBO Bernardus

Juffrouw Christa blikt terug op haar eerste jaar op De Kindercirkel!
22 juli 2021
Schooljaar 2020-2021

Beste ouders en verzorgers,

Noteer in uw agenda!

Dit is alweer de laatste Nieuwsvlieger van dit schooljaar. Wat was het een uitdagend jaar
voor iedereen. Dit jaar was ook mijn eerste jaar op De Kindercirkel. Een bizar jaar. Vaak
hoor ik de vraag: 'Hoe heb jij dit jaar beleefd?'

Vrijdag 23 juli
Laatste schooldag!
Maandag 6 september
Eerste schooldag

Na een fijne start (helaas zonder het alom bekende openingsfeest) namen alle
medewerkers mij mee in de werkwijze van beide scholen. De goede sfeer voelde je in alle
groepen. Elkaar zien en helpen, veel vrolijkheid, grapjes maken, maar ook duidelijke regels.
In een gebouw waar meer dan 500 mensen zijn, is dit ook nodig.
In dit jaar heb ik met veel ouders de eerste contacten via mail gehad. We zaten in
de lockdown en de vraag naar noodopvang was groot. Werkgevers die toch echt wilden dat
mama en papa weer op het werk verschenen, pittige thuissituaties door de coronacrisis en
nog veel meer hele goede redenen.
Zonder dat wij elkaar kenden kreeg ik van u het vertrouwen om samen te werken. Ik ben
jullie daar dankbaar voor. Dankzij dit vertrouwen en deze fijne samenwerking konden we
soms onmogelijke dingen wel mogelijk maken.
Hierna kwamen de bubbels. Toen we eenmaal onze weg in de bubbels hadden gevonden,
verliep dit eigenlijk best prettig. De cohorten waren redelijk klein. Wel was het een
uitdaging voor de organisatie, want een ziekmelding of een quarantaine kon een bubbel
gelijk laten knappen. Als dat zo was, waren de kinderen vaak al binnen 15 minuten
opgehaald. Iedereen werkte mee, zonder in paniek te raken.
In de voorlaatste week werd het mooie Heuvelland als eerste opgeschrikt door té grote
hoeveelheden water. Opnieuw werd er veel inzet en energie van een ieder gevraagd. Daar
waar veel mensen uitkeken naar de vakantie of juist blij waren dat de zaak weer open was,
werden veel mensen getroffen door de heftigheid van het water. Helaas moesten wij uit
veiligheid twee dagen de deuren sluiten. Wat een vreselijke situatie voor alle kinderen en
ouders waarbij het water zorgde voor zoveel overlast en zelfs evacuaties.
Op de vraag 'Hoe heb jij dit jaar beleefd?' kan ik antwoorden dat het een jaar vol
veerkracht en verbinding was, maar dat was het voor iedereen! Vertrouwen voeg ik er
graag aan toe, en daar ben ik ieder dankbaar voor. Zonder vertrouwen van de kinderen
/ van jullie en zonder het vertrouwen van alle juffen en meesters was deze veerkracht en
verbinding zonder waarde geweest.
Ik wens u allen een ontspannen, heerlijke, zonnige, relaxte, gezellige vakantie toe. Geen
gedoe, geen stress. Thuis, dichtbij huis of verder weg. Geniet ervan!
#Stay safe... dan zien wij elkaar op maandag 6 september, vol vertrouwen in een nieuw
schooljaar, weer terug.
Vriendelijke groeten,
Christa Somers
Directeur

De Nieuwsvlieger
Dé nieuwsbrief van BS De Triangel & SBO Bernardus

Even voorstellen
Het volgend schooljaar mogen wij een aantal
nieuwe medewerkers verwelkomen.
Sanne Habets-Simons: unit 1b (SBO Bernardus)
Vera Dubislav: unit 1a (SBO Bernardus)
Richelle Gulpen: unit 3a (SBO Bernardus)
Femke Philippens: LIO groep 7 (februari 2022, BS.
De Triangel)

Bedankt
Wij nemen afscheid van onze
ergotherapeute, juf Marjon. Juf Marjon
heeft voor jullie allen een woord van dank
opgesteld.
Wij willen juffrouw Marjon ontzettend
bedanken voor haar werk, passie en inzet!

Een kreet tussendoor

Verderop in deze nieuwsbrief stellen deze
medewerken zich verder voor!

Bent u benieuwd wat de school met het
extra geld van de overheid gaat doen?
Bent u benieuwd aan welke ontwikkelingen
de school gaat werken?

Kanjertraining
Onze school gaat in schooljaar 2021-2022
een nieuwe methode voor sociaalemotionele ontwikkeling implementeren, te
weten Kanjertraining. We gaan vervolgens
ook werken met KanVas, het bijbehorende
observatiesysteem.

Klik HIER voor De Triangel
Klik HIER voor SBO Bernardus

Meer informatie verderop in deze
nieuwsvlieger!

Kinderredactie

Jaaroverzicht

Maandelijks stelt de redactie van deze
Nieuwsvlieger alle noodzakelijke en
belangrijke informatie voor jullie samen. Het
komende schooljaar willen wij de redactie
uitbreiden met een nieuwe rubriek; de
kinderredactie!

Het schooljaar 2020-2021 is bijna ten einde.
Morgen, 23 juli, is de laatste schooldag en
blikken wij allen terug op een schooljaar met
vele ups en downs!

Meer informatie hierover volgt het volgend
schooljaar!

Zoals ieder jaar blikken wij terug op enkele
opmerkelijke gebeurtenissen gedurende het
schooljaar. Verderop in deze nieuwsbrief
vinden jullie het jaaroverzicht!

22 juli 2021
Schooljaar 2020-2021

Noteer in uw agenda!
Vrijdag 23 juli
Laatste schooldag!
Maandag 6 september
Eerste schooldag

Onze school gaat in schooljaar 2021-2022 een nieuwe methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling
implementeren, te weten Kanjertraining. We gaan vervolgens ook werken met KanVas, het bijbehorende
observatiesysteem.
De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden. Een veilige sfeer in de klas maakt leren
mogelijk. We maken kinderen weerbaar. Weerbare kinderen laten niet toe dat er gepest wordt.
Met de Kanjertraining leren we (groot en klein) op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle
omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee
omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme
op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je
elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid,
ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.
De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder- en kindtraining. Daarnaast is de training uitgegroeid tot
een volwaardige methode voor het primair en voortgezet onderwijs.
De Kanjertraining is opgenomen in de database voor effectieve jeugdinterventies van het NJi als effectief
volgens sterke aanwijzingen. De methode kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS) dat erkend is
door de Cotan en door de Onderwijsinspectie wordt gebruikt om de sociale opbrengsten bij kinderen te
meten. In de jaarkalender leest u dat we hierover een thema-ouderavond organiseren, en wel op 21

oktober 2021. SAVE THE DATE!

Onze ergotherapeute van SBO Bernardus heeft besloten ons te verlaten. Haar eigen praktijk en
haar schrijfmethode 'De Schrijfladder' vragen steeds meer tijd van haar. Juf Marjon heeft veel
kinderen geholpen met de fijne motoriek. Haar passie en gedrevenheid hebben wij altijd zeer
gewaardeerd. Motoriek is namelijk de basis van al het leren. De voorwaarde voor een optimale
ontwikkeling ligt in de combinatie van de cognitie, de sociale ontwikkeling en de motoriek. Juf
Marjon heeft zich altijd enorm ingezet voor de motorische ontwikkeling. Met haar schrijfmethode
komt ze inmiddels op steeds meer scholen. Zo kan ze steeds meer kinderen bereiken om ze
motorisch sterker te maken. Wij bedanken haar voor al dit goede werk, maar weten zeker dat we
een samenwerking in het Gulpense zullen blijven behouden.

Beste ouders,
Ik wil aankondigen dat ik per 1 september 2021 ga stoppen met mijn werkzaamheden op de
Bernardusschool. Tijdens de afgelopen 20 jaar nam de samenwerking met de ouders een
belangrijke plaats in. Ik wil alle ouders en hun kinderen dan ook hartelijk bedanken voor het
in mij gestelde vertrouwen.
Ik blijf overigens wel doorgaan met het behandelen van kinderen binnen mijn praktijk in
Gulpen.
Met hartelijke groeten,
Marjon van Sambeek
Kinderergotherapie Gulpen
In het nieuwe schooljaar starten wij met Ergotherapie Zuid op onze school. Carla van Berkel zal
wekelijks op onze school zijn voor screeningen en behandelingen. De behandelingen worden
vergoed via de zorgverzekeraar. Carla is op meer scholen actief en is een ervaren ergotherapeut.
We wensen haar veel succes en werkplezier!

Jaaroverzicht 2020 - 2021
Augustus:
Op 24 augustus begon het schooljaar. De kinderen waren al snel gewend in de groepen. De kleuters doken
meteen de leuke speelhoeken in. Vooral de winkel is in trek. Deze werd ook officieel geopend. In een heus
toneelstuk waren alle kleuters er getuige van.
September:
Doordat we een tekort aan ruimte hebben, zijn er twee noodlokalen op de speelplaats geplaatst. In deze
lokalen zitten groep 8 en groep 7-8. Ze hebben het er reuze naar hun zin, maar hun nieuwe onderkomen had
nog geen naam. Nadat de kinderen flink zijn gaan nadenken, werden allerlei namen ingeleverd. 'Ut Kuupke'
werd uiteindelijk de naam! En ja, ook dit ging uiteraard gepaard met een kleine ceremonie. De 'champagne'
werd ontkurkt en het naambordje werd onthuldigd.
Onze juf Francis wordt mama en geniet volop van dit mooie lieve mannetje.
Oktober:
In de maand oktober is het altijd Kinderboekenweek. Met het thema 'En toen?' is in alle klassen veel aandacht
besteed aan lezen. Er kwamen zelfs -echte- personages uit boeken voorbij! De kinderen vonden het prachtig
om alle verhalen van vroeger te horen. Vroeger in de klas, vroeger in de steentijd, vroeger als schilder,
vroeger.... 'Wie het verleden niet kent, begrijpt zijn toekomst niet', luidt een gezegde. De kinderen vinden al die
verhalen machtig mooi!
November:
In deze maand begon corona steeds meer de gemoederen in Nederland bezig te houden. Het zal toch niet dat
er weer een sluiting gaat komen?
Ook nemen we deze maand afscheid van juf Véronique. Wat zullen we haar gaan missen! De juf die ALLES van
de scholen weet en zo veel goed werk heeft gedaan.
December:
Al snel wordt duidelijk dat corona zich weer van haar ongrijpbare kant laat zien. Er komen steeds meer
berichten van positieve uitslagen. We raken onderbezet en in overleg met GGD en het bestuur nemen we het
vreselijke besluit om beide scholen te sluiten. Een week later worden alle scholen in Nederland gesloten en
zitten we in de lockdown. Helaas geen Kerstviering op school. Gelukkig waren de kinderen wel al goed verwend
door Sinterklaas. Ondertussen worden al onze computers gemigreerd. Zo snel mogelijk, want we moeten
overstappen op online onderwijs.
Januari:
We leven in onzekere tijden. Hoe lang gaat de lockdown duren? Waar doen we goed aan? We schakelen over
naar online lessen. Via leerlingaccounts in TEAMS gaan we weer 'echt' lesgeven. Maar wat is het vreemd om al
die kindergezichtjes in een schermpje te zien turen. Het zijn spannende tijden. De noodopvang zit vol. Kinderen
snakken naar fysieke contacten met elkaar. Ouders wringen zich in alle bochten om zowel thuis als op het werk
alles goed te doen. We zitten er samen in... en we komen er ook weer samen uit!
Gelukkig is er ook goed nieuws, want onze juf Joyce wordt voor de tweede keer een hele trotse mama.
Februari:
Gelukkig gaan we op 8 februari weer open. Alle kinderen mogen weer naar school komen. Er zijn veel
aanpassingen. We gaan werken in bubbels en de oudere kinderen dragen ook mondkapjes. De kinderen
hebben al snel de draai gevonden. Er wordt weer gelachen in school! Toch blijven we met z'n allen heel alert,
want een bubbel moet al bij één positieve testuitslag in quarantaine. Dat willen we allemaal niet!
Onze gymmeester Stefan wordt voor de tweede keer papa en wat is hij trots op dit kleine ventje!!
Maart:
Inmiddels zijn we weer een paar weken bezig. We maken de balans op. Hoe zit het met de kennis en
vaardigheden bij de kinderen? Hoe voelen ze zich? Hoe gaan ze om met deze hele situatie? We zien kinderen
die het moeilijk hebben in de ontwikkeling of die het lastig vinden om weer met meer prikkels om te gaan. We
zien kinderen die grote sprongen hebben gemaakt. We zien kinderen die best angstig zijn omdat ze niet willen

dat iemand via hen corona krijgt. We zien kinderen 'gewoon' spelen alsof het nooit anders is geweest. We
bekijken het breed, zodat we het toegezegde extra geld van de overheid verantwoord kunnen besteden.
April:
We vieren de Paasdagen in de bubbels. Gezellig, met iets lekkers erbij. Weer samen genieten! De
Koningsspelen vieren we klein, maar daardoor niet minder leuk.
Ondertussen wordt op school een nieuw leerlingvolgsysteem ingevoerd, omdat het oude systeem over een
poosje zal verdwijnen. De schoolverlaters buigen zich over de eindtoets: Route 8. Wat fijn dat we tijdens deze
toets veel meer begeleiding kunnen geven. We kunnen het zien als kinderen een te hoog tempo hebben (en
daardoor slordigheidsfouten zouden kunnen maken), we kunnen het zien als kinderen juist te lang bij een
opdracht blijven hangen. Door hier en daar een extra mentaal steuntje in de rug te geven, is deze toets veel
minder stressvol.
Mei:
We genieten allemaal van een ontspannen meivakantie. In de vakantie komt het mooie bericht dat juf Nicky
mama is geworden! Een lief klein mooi meisje om apetrots op te zijn!
Gelukkig komen er steeds meer versoepelingen, waardoor we het buitenleventje ook steeds meer kunnen
oppakken. Als we weer terugkomen op school, zien we dat de schoolverlaters zich gaan voorbereiden op het
afscheid. De uitslagen van de eindtoets komen binnen en we zijn ontzettend trots op alle kinderen. Ze hebben
het goed gedaan! Bij een aantal kinderen kunnen we het eindadvies zelfs nog bijstellen. Op school zijn er
ondertussen ook sollicitatiegesprekken. We zijn verheugd dat we sterke kandidaten mogen zien en al snel is de
basisformatie voor komend schooljaar rond.
Juni:
De zon laat zich zien en het wordt al warmer. Poeh, deze hoge temperaturen mogen nog wel even wachten!
We passen ons ritme en tempo aan. We zijn blij dat er steeds meer versoepelingen komen. De mondkapjes
gaan af! Ook vinden de eerste uitstapjes weer plaats. Zo geniet unit 3C van een prachtige wandeling
georganiseerd door IVN en gaan de groepen 8 van De Triangel samen frietjes eten.
Juli:
De maand juli begint met een onderzoek naar Burgerschap op SBO Bernardus. De inspecteur (in de rol van
onderzoeker) heeft gesprekken met 8 kinderen, 2 leerkrachten en directie. De kinderen zijn razend enthousiast
en vertellen alles wat ze weten over integratie, diversiteit, democratie, duurzaamheid, enz. Ze laten zelfs een
spreekbeurt zien over de Tweede Kamer-verkiezingen met de kernpunten per partij. Ook praten ze over
loverboys en racisme. De inspecteur is bijzonder onder de indruk en prijst de kinderen enorm!
Ineens laten de weersvoorspellingen heel veel regen zien. Voordat we het beseffen leidt dit tot een
watersnoodramp. Ook onze school is twee dagen gesloten. We horen verhalen van geschrokken kinderen.
Verdrietige verhalen, dappere verhalen, stoere verhalen. We zullen het nooit vergeten.
Het was een bijzonder jaar. Een jaar gekenmerkt met woorden als corona, afstandsonderwijs, quarantaine,
vaccinaties en versoepelingen. We gaan de zomervakantie in met de hoop dat ieder ontzettend mag gaan
genieten. Er is ook weer een baby’tje geboren! Juf Fanny heeft een lief dochtertje gekregen. We verwachten
nóg meer babynieuws, want juf Sandra geniet inmiddels ook van het zwangerschapsverlof.

Nieuwe medewerkers stellen zich aan u voor!
Hallo allemaal, even voorstellen….
Mijn naam is Sanne Habets uit Simpelveld en volgend jaar mag ik
de juf zijn van Unit 1B op de Bernardusschool. Hier heb ik super
veel zin in. Ik ben getrouwd met Marc en we hebben samen twee
kinderen. In mijn vrije tijd zit ik graag op de racefiets, haak ik
graag en breng ik graag tijd door met familie en vrienden. Na
jaren werkzaam te zijn in de gehandicapten zorg haalde ik in
2006 mijn diploma om juf te zijn. De beste keus ooit. Ik kan
ontzettend genieten van die oprechte kids om me heen en mijn
missie is om elk kind te laten stralen en trots te laten zijn op
zichzelf.
Allemaal een fijne vakantie en tot volgend schooljaar.

Hallo iedereen!

Mijn naam is Richelle Gulpen en ik kom komend jaar het
team van SBO Bernardus versterken.
Ik ben 37 jaar, getrouwd en trotse moeder van 2 zoontjes.
Ik zal gaan werken in unit 3A, waar ik de groep samen zal
delen met juf Anka.
Ik heb ruim 13 jaar met veel plezier op SO De Pyler in Heerlen
gewerkt en verheug me nu op deze nieuwe uitdaging!
Ik wens iedereen voor nu een hele fijne vakantie en hoop jullie komend schooljaar te ontmoeten.

Lieve groetjes Richelle

Beste ouders, verzorgers,
Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Ik ben Vera Dubislav, 39 jaar,
trotse moeder en al jaren gelukkig met mijn partner Roger.
Samen met ons gezin wonen we in Catsop.
In mijn vrije tijd doe ik graag joggen, koken en genieten van ons leven!
Inmiddels werk ik al bijna 15 jaar in het onderwijs, waarvan de laatste
7 jaar met heel veel liefde bij de kleuters op basisschool
De Lindegaerd in Rothem.
Komend schooljaar zal ik samen met juf Francis starten in unit 1A. Dat ik de kans krijg om op jullie
mooie school te mogen komen werken vind ik een enorme eer, ik heb er dan ook heel veel zin in.
Samen met de kindjes en collega’s gaan we er een fijn jaar van maken.
Voor nu een hele fijne vakantie, geniet van elkaar en tot in het nieuwe schooljaar .
Groetjes,
Vera

Hallo,
Mijn naam is Femke Philippens (20 jaar) en ik ben momenteel laatstejaars
student op de PABO. Dit schooljaar zal ik mijn Lio-stage lopen in groep 7
bij juf Karen. Ik verheug me enorm op de leerzame tijd die ik tegenmoet ga.
Naast dat ik naar school ga, geef ik bijlessen (voornamelijk voortgezet onderwijs)
en werk ik op een camping. In mijn vrije tijd zing ik graag en vind
ik het geweldig om te reizen.

Met vriendelijke groet,
Femke Philippens.

