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Beste ouders en verzorgers,
Wij zoeken ouders die willen meedenken!

Noteer in uw agenda!
06 oktober
Start Kinderboekenweek
18 & 19 oktober
schoolfotograaf
20-21-22 oktober
Studiedagen; alle
leerlingen vrij!
25 t/m29 oktober
Herfstvakantie; alle
leerlingen vrij!
01 november
SBO Bernardus: start
chocoladeactie

Op beide scholen wordt regelmatig overlegd over ons onderwijs. Vanuit
ontwikkeldoelen bespreken we steeds de stappen die we zetten. We vinden het
belangrijk dat ouders en kinderen hierbij betrokken zijn, zodat wij besluiten kunnen
nemen die vanuit meer invalshoeken bekeken zijn.
Hoe het was....
Tot vorig jaar werd met een SAC (schooladviescommissie) en leerlingenraad gewerkt. In
de SAC heeft een groep ouders zich meerdere jaren ingezet voor het onderwijs. De
leerlingenraad werd jaarlijks geformeerd. Dit waren de klassenvertegenwoordigers.
Diverse onderwerpen werden besproken. Dit was heel fijn, maar bleef ook vaak
algemeen omdat er meer op de agenda stond. We willen nu bij bepaalde onderwerpen
de diepte in.
Wat gaat er veranderen?
We willen bij enkele ontwikkeldoelen commissies maken: een oudercommissie en een
leerlingencommissie.
De commissie komt een paar keer bij elkaar om over het onderwerp van het doel te
praten.
Dit jaar willen we twee oudercommissies en twee leerlingencommissies. Er zijn namelijk
twee onderwerpen. Eén commissie gaat meedenken over het leerlingenportfolio
(verslaglegging over wat een kind leert en hoe dat gaat) en één commissie over de
invoering van De Kanjertraining (methode voor sociaal emotionele ontwikkeling).
Een commissie vergadert 3 a 4x per jaar en eindigt dan ook.
Waarom willen we dat?
We willen graag meer verschillende ouders de gelegenheid geven om mee te denken
en we vinden het belangrijk om zowel de mening van het kind en de mening van de
ouder te horen bij specifieke onderwerpen, zodat wij besluiten nemen die (beter)
passend zijn.
Wilt u meer informatie of wilt u zich al voor een één van de commissies inschrijven?
Stuur dan voor 1 oktober een mail naar christa.somers@innovo.nl
Iedere commissie telt maximaal 6 ouders; liefst van beide scholen (SBO Bernardus en
Bs De Triangel).
Wij hopen u te mogen ontmoeten in een van de commissies!
Met vriendelijke groeten,
Christa Somers
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Rabo clubsupport

Kanjertraining

De Rabobank stelt dit jaar weer een flink
bedrag beschikbaar voor ondersteuning van
het lokale verenigingsleven. Oook de
Oudervereniging van Bernardusschool
Gulpen kan nu van de bank een donatie
ontvangen!

Op 21 en 22 oktober hebben de
medewerkers op school een cursus van
De Kanjertraining. De Kanjertraining
wordt na de herfstvakantie op beide
scholen ingevoerd.

Verderop in deze nieuwsvlieger meer
informatie hierover!

Verderop in deze nieuwsvlieger meer
informatie hierover!

Spreekt bovenstaande je wel aan en wil je
een keertje mee komen doen, dan stuur
even een mailtje naar
ov.bernardusschool@gmail.com
Tot ziens!
Oudervereniging Bernardusschool Gulpen

06 oktober
Start Kinderboekenweek
20-21-22 oktober
Studiedagen; alle
leerlingen vrij!

01 november
SBO Bernardus: start
chocoladeactie

Onze oudervereniging vergadert een aantal
keer per jaar (sinds kort gebeurt dit samen
met OV Triangel) en we helpen bij het
organiseren en begeleiden van een aantal
activiteiten.

Ook hebben we door jaarlijkse wisseling van
bestuursleden regelmatig behoefte aan
mensen die zich als voorzitter, secretaris of
penningmeester willen nuttig maken. Maar
ook deze taken vergen niet veel tijd, wel
inzet.

Noteer in uw agenda!

25 t/m29 oktober
Herfstvakantie; alle
leerlingen vrij!

Oudervereniging Bernardus is op zoek
naar nieuwe leden!

De activiteiten waaraan we o.a. meehelpen
zijn het versieren van de school, Sinterklaas,
Carnaval, de Bingo, de Disco en de Laatste
Schooldag. Tegenwoordig werken beide
ouderverenigingen van Bernardus en
Triangel samen om deze activiteiten voor
alle kinderen tot een leuke happening te
maken. Ieder lid helpt weer ergens anders
aan mee en daarom is de werklast voor
iedereen niet te hoog.
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Het Ouderportaal
Alle ouders/verzorgers van leerlingen maken
gebruik van het Ouderportaal. Het Ouderportaal
is hét communicatiemiddel tussen u als
ouders/verzorgers en ons als school!
Aan het begin van het nieuwe schooljaar is het
goed om u te herinneren aan een aantal
mogelijkheden. Zo kunt u via de optie absenties
uw zoon of dochter afmelden. De (stam)groepsleerkracht krijgt een berichtje en zal hierop
reageren!
Ook is het mogelijk om een bericht te sturen naar
de leerkracht van uw kind(eren). Wellicht is het u
opgevallen dat er onder een berichtje meerdere
namen staan dan alleen de leerkrachten. Dit zijn
in de meeste gevallen de onderwijsondersteuners die gekoppeld zijn aan de
groep/unit van uw kind(eren). Zij kunnen, bij
(langdurige) afwezigheid van de groepsleerkracht, u een informatiebericht sturen. Wij
vragen u om berichten te sturen naar de
(stam)groepsleerkrachten zodat zij als eerste op
de hoogte zijn van uw vraag/mededeling!
Heeft u de intekenlijst toestemming
beeldmateriaal nog niet ingevuld!? Doe dit
z.s.m. i.v.m. de komst van de schoolfotograaf!

Nieuwe rubriek:
Zoals eerder aangekondigd
krijgen wij een echte
leerlingredactie voor onze
nieuwsvlieger! Vorige week
zijn we in enkele
groepen/units begonnen
met de werving van
redactie-leden! In onze
volgende editie kunt u het
eerste verslag van onze
leerling-redactie lezen!

De Gouden Pen!

Wie ben je en welke rol/relatie in/tot onze scholen heb je?
Ik ben Esther van Venrooij. Mijn dochter Renée zit momenteel in groep 7 van de Triangel, en ik ben sinds 2017
lid van de MR van BS de Triangel, waarvan een aantal jaar als voorzitter.
Wat vond jij vroeger het leukste op school?
Dat kan ik me eigenlijk niet meer zo goed herinneren. Ik heb tekenen altijd erg leuk gevonden. En ik ben
uiteindelijk de techniek in gedoken omdat ik vooral de betavakken (natuurkunde, scheikunde en wiskunde B)
heel erg leuk vond. Van de basisschool herinner ik me vooral de handwerklessen.
Wat is je lievelingseten, kleur en hobby’s?
Wat eten betreft vind ik veel lekker. Zo ben ik gek op pasta, maar eet ik ook graag sushi.
Mijn favoriete kleur is paars. Ik heb zelfs wel een paarse plukken in mijn haren gehad.
Ik heb veel hobby’s en vind vooral ook heel veel leuk. Ik ben het liefst buiten bezig. Mountainbiken, hardlopen,
trailrunning, wandelen, zowel lange afstanden als de korte stukje met onze hond Kimba, kamperen, en soms
nog wel eens een keer klimmen. Verder vind ik eigenlijk alle outdoor activiteiten leuk. Zo zijn we een keer gaan
kitesurfen wat ik fantastisch vond. Helaas wonen we daarvoor te ver van de zee af en blijf het bij af en toe een
les. Verder ski ik tenminste 1 keer in de week en doe ik aan zelfverdediging.
Renée speelt sinds enkele jaren piano en ik oefen dan een beetje met haar mee. En binnenkort ga ik vioolles
nemen.
Met welke ‘celebrity’ zou je thee willen drinken en wat zou je hem/haar vragen?
Met André van Duin en ik zou dan een hele hoop vragen hebben. Ik vind het een inspirerende man die veel
mooie en ook veel moeilijke momenten heeft meegemaakt. Hoe blijf je dan toch van het leven houden. En hoe
ga je om met herkend worden als “die gekke André” op ieder moment, ook als je hoofd er even niet naar staat.
Aan wie geef je De Gouden Pen door?
Ik geef de gouden pen door aan Karen Howel. Zij is juf van groep 7, de klas waar onder meer mijn dochter in zit,
en ze is al geruime tijd lid van de MR.
Prinsjesdag in Gulpen!

de derde dinsdag in september
stond in unit 3d
in het teken van Prinsjesdag!

Klopt het of klopt het niet?
Jongens zijn van nature beter in wiskunde dan meisjes
Er zijn verschillende studies die dat beeld (jongens zijn beter in wiskunde, meisjes in taal) ooit bevestigden.
Deze visie staat nu behoorlijk onder druk. De onderzoekers nu concluderen dat de verschillen er vaak wel zijn,
meestal in het voordeel van jongens, maar af en toe ook in het voordeel van meisjes. De verschillen zijn
bovenal relatief klein. Onderzoeken naar biologische, sociaal-culturele en economische factoren die dit verschil
zouden verklaren wijzen uit dat geen enkele van die hypothesen wetenschappelijk bewezen kunnen worden.
Maar er is meer. Beeld je een wereld in waarin je geen woorden zou hebben voor cijfers. Zou je dan nog
kunnen rekenen? Het antwoord is wellicht nee. Dat blijkt uit onderzoek bij de Piraha, een
nomadengemeenschap die leeft bij de Amazone. Zij hebben slechts drie woorden om een hoeveelheid aan te
duiden (klein – iets groter – veel). Dit volk blijkt veel moeite te hebben met wiskunde.
Wat zegt dit?
Wanneer je verbaal sterker bent, ben je vaak ook sterker in wiskunde. Dat zegt veel over wiskunde, namelijk
dat je heel veel taal nodig hebt.
Kortom: meisjes zijn niet minder goed in wiskunde, zo simpel is het!

Kennis en maakonderwijs
Het verhaal van Jessie en haar pop in Brazilië.
Jessie had een heel bijzondere pop.
Ze heette Guanita en was helemaal zelf gemaakt van een maiskolf.
Ze had een prachtige staart gemaakt.
Van de bladeren van de kolf. Elke dag deed ze er een ander kleurtje elastiek in en soms zelfs een mooie strik
Jessie ging elke dag met haar pop naar de rivier.
Om daar met Guanita te spelen, om te wachten tot haar vader terug kwam van de grote stad.
Jessie woonde bij de rivier en haar vader werkte in de grote stad.
Op een dag kwam haar vader aan met een boot net op tijd, want de moesson begon.
Dat is de regen periode.
Het regent dan weken lang aan een stuk en de huizen zijn daarom op palen gebouwd.
Jessie is dolblij en gaat huppelend met haar papa naar het huis op palen.
Mama heeft de allerlekkerste chili con carne gemaakt en ze ruiken de geurtjes al van veraf.
Papa vertelt al zijn werkavonturen uit de grote stad.
Als het tijd is om naar bed te gaan denkt Jessie aan haar pop.
Help ze ligt nog bij de rivier… Jessie kan niet meer terug om haar pop Guanita te halen, het regent veel te hard.
Jessie mist haar pop. Guanita is haar lievelingspop en Jessie kan haast niet wachten tot de regentijd voorbij is. Dag na dag blijft
ze denken en hopen dat ze Guanita weer teug vindt.
En dan … straalt de zon
Jessie voelt geen druppel regen meer. Ze rent de trap af en met een sprongetje kont ze op de grond terecht . Dan rent ze
zonder te stoppen naar de plek bij de rivier waar ze altijd speelt.
Wat vindt ze daar ? een hele blije Jessie ziet daar haar lievelingspop Guanita en ze is niet alleen , ze heeft allelmaal kleine
baby’s gekregen , wel 6 stuks …

Kanjertraining
Op 21 en 22 oktober hebben de medewerkers op school een cursus van De Kanjertraining.
De Kanjertraining wordt na de herfstvakantie op beide scholen ingevoerd.
Doel van de kanjertraining:
Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Als
gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit
effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter
kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is
eenvoudig: de Kanjertraining geeft kinderen handvatten in (lastige) sociale situaties. De
training leert hen hoe ze zelf problemen kunnen oplossen en daardoor komt tijd en energie
vrij die zo nodig zijn voor een evenwichtige ontwikkeling. Binnen de Kanjertraining worden
kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van
hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten. De kinderen worden geholpen in
positief gedrag.
Met de Kanjertraining worden de volgende doelen bereikt:
•
•
•
•
•
•

Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op
Kinderen durven zichzelf te zijn
Kinderen voelen zich veilig
Kinderen voelen zich bij elkaar betrokken
Kinderen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen.

Petten
Er zijn vier petten die centraal staan bij de Kanjertraining: de witte, de rode, de zwarte en de
gele pet. Deze petten komen terug tijdens de lessen en geven een bepaald gedrag aan.
LET OP: Er wordt telkens benadrukt dat het gedrag is.... dus niemand IS een zwarte pet, maar
'toen je dit gedrag liet zien, had je de zwarte pet op'.
•

•

•
•

Heb je de witte pet (= doe jij als de witte pet) dan ben je een echte kanjer en je
gedraagt je als een kanjertijger. Je bent eerlijk en te vertrouwen, je doet de goede
dingen en je helpt iedereen om het samen met elkaar goed te hebben.
Heb je de rode pet dan ben je de uitslover. Hij wordt vergeleken met een aap: die
neemt niets serieus en maakt overal een geintje van. In feite is hij onbetrouwbaar,
want je kunt niet op hem bouwen.
De gele pet is het konijntje dat stil is en bang en denkt dat het zich niet kan verweren
maar dat wel wil.
Heb je de zwarte pet op, dan ben je de pestvogel, de baasspeler.

Op donderdagavond 21 oktober is er een algemene ouderavond hierover. U ontvangt, via uw
kind, nog een inschrijfbrief.

