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Noteer in uw agenda!
24 december t/m 7 januari
kerstvakantie; alle leerlingen
vrij!

Laten we SAMEN
SAMEN onze lichtjes voor velen laten schijnen
SAMEN leren elkaar helpende handen te reiken
SAMEN verbinden en voor elkaar zorgen
SAMEN deze wereld een klein stukje beter maken!
In de mooiste tijd van het jaar werden we helaas weer verrast met een schoolsluiting en een
lockdown. Hierover zijn veel meningen. Soms meningen van uitersten, soms genuanceerder. Nu
deze pandemie blijft duren, is het lastiger om te nuanceren en positief kritisch te blijven. De
neiging naar uitgesproken voor en tegen-meningen wordt groter. Belangrijk blijft dat we
SAMEN onze kinderen, onze leerlingen, door deze tijd helpen.
De dag nadat bekend werd dat de kerstvakantie een week werd vervroegd kwamen veel
kinderen toch wel onrustig naar binnen. Ik heb een aantal kinderen gevraagd wat ze ervan
vonden. De een vertelde liever op school te zitten, want mama/papa had toch geen tijd door
het werk. De ander gaf aan te hopen dat we geen online-lessen gingen geven, want er waren
altijd wel storingen door de wifi. Weer een ander zei op school te willen zijn, want met de
klasgenoten was het zó gezellig! Een enkeling was ook blij. YES, VAKANTIE!!
De tijd dat alle handen juichend omhoog gingen als er een dagje vrij was, ligt ver achter ons. De
kinderen zijn met ons allen in deze pandemie. Waar wij het al vaak niet kunnen begrijpen, is het
voor hen nog meer on(be)grijpbaar.
Mondkapje op, mondkapje af, wel verplicht?, oh gelukkig - niet verplicht, maar maak ik dan
niemand ziek? En als ik corona krijg, moet thuis dan iedereen in quarantaine? Oh, dan voel ik
me schuldig. Toch maar het mondkapje op?
Hé, wat deelt de juf uit? Oh, zelftesten. Krijgen we gratis, dat is wel fijn, maar .... zo'n zelftest
ook weer niet.
Op school zien we dat veel kinderen (vooral als ze wat ouder worden) last hebben van deze
onrustige gevoelens. Er wordt in de klassen in kindertaal met ze gepraat. Geen uitgesproken
voors en tegens, maar in de nuances. Want als dit thuis net anders is, helpen wij een kind daar
niet mee. We proberen het ongrijpbare begrijpelijk te maken, hoe lastig dit ook is.
Voor de kinderen is een verlengde vakantie verdiend, maar wat hadden we graag iedere ouder
gegund ook zorgeloos vrij te zijn om SAMEN met de kinderen te ontspannen. Juichend, de
handen omhoog!
Het is helaas niet voor ieder zorgeloos en het is ook niet voor ieder vrij. Het SAMEN is er wel.
We maken er samen het beste van. Samen elkaar helpen om de lichtjes in de ogen van de
kinderen te laten schitteren. Te genieten van een fonkelende Kerst omdat we samen zijn.
Samen genieten van het Kerstdiner, samen veel gezelligheidsspelletjes doen, samen wafels
bakken en stiekem al proeven van het beslag, samen veel 'feel good Kerstfilms' kijken. SAMEN
omdat Kerstmis het feest van familietradities is.
Team SBO Bernardus en team De Triangel wensen alle kinderen en hun
mama's/papa's/verzorgers mooie feestdagen en een schitterend 2022 toe!

De Nieuwsvlieger
Dé nieuwsbrief van BS De Triangel & SBO Bernardus

Wij denken met Kerst ook aan de mensen die ouder zijn of ziek zijn. In unit 1 hebben de
kinderen prachtige Kerstkaarten gemaakt. Samen zijn we op pad gegaan naar het Dr.
Ackenshuis om de kaartjes af te geven. Wat waren de mensen blij! De kaarten werden welkom
ontvangen en de kinderen kregen ook nog iets lekkers mee. Wat is het fijn om iets voor een
ander te doen! Wat is het fijn om een glimlach te zien verschijnen als er aan je gedacht wordt.
Dr. Ackenshuis bedankt voor jullie lieve reactie.
Uiteraard zijn wij op zeer ruime afstand gebleven!
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Kerst-Kindercirkel-BINGO!
Het tweede jaar dat we geen Kerstmarkt hebben. Geen fysiek samen zijn, maar online
kunnen we dat wel. Hoe leuk was het dat onze Margo van de Bingo ons verraste met de
speciale Kerst-kindercirkel-BINGO! Iedere klas had een kaart en oh jee, de spanning werd
ons soms te veel. Margo had het wéér over haar cherry blossom-lipstick, maar wij wilden
vooral winnen! Vier groepen wonnen de Kerstprijzen en voor ieder kind was er een
versnapering.

Chocolade-actie SBO Bernardus
De traditionele chocolade-actie van SBO Bernardus was wederom een groot succes.
Ondanks dat unit 2 en unit 3 tijdens de verkoop thuis zaten vanwege de oplopende
besmettingen, verliep de verkoop goed.
Twee kinderen hebben de enorm grote chocolade Kerstman in ontvangst mogen nemen.
We adviseren de kerstman niet in één keer op te eten

!

Op de foto zit Ruben trots naast zijn prijs.
Van de opbrengst gaat de speelplaatscommissie nieuwe speelmaterialen kopen.
Zo genieten we nog meer van onze pauzes.

GEZOCHT!

LEDEN OUDERVERENIGING SBO BERNARDUS

De oudervereniging van SBO Bernardus is dringend op zoek naar nieuwe leden!
Einde schooljaar nemen enkele leden afscheid en dan blijft er maar 1 persoon over.
Een vereniging kan en mag niet maar 1 persoon tellen.
Wij zoeken daarom ouders die mee willen helpen in de oudervereniging.
Meehelpen bij activiteiten als Sinterklaas, carnaval, enz. U hoeft uiteraard niet
overal bij te zijn; dat verdelen we. We zoeken daarom meer ouders die gezellige
en leuke activiteiten (samen met medewerkers) voor kinderen willen organiseren.
Ouders die er feestjes van willen maken en kinderen een grote glimlach op het
gezicht willen toveren.
In het bestuur van de oudervereniging komen de functies secretaris en
penningmeester vrij. Ook daarvoor zoeken wij ouders. U kunt nu al meedoen om de
rest van het jaar met de huidige leden mee te lopen.
Doe mee! Het is super leuk om te doen!
Stuur uiterlijk 15 januari een mailtje naar christa.somers@innovo.nl
We heten u van harte welkom!

De Kindercirkel-sneeuwbal!
Schud met een sneeuwbal en een wereld aan
avonturen gaat open. Wij genieten van alle
avonturen die we samen met de kinderen beleven.
In 2022 schudden we weer opnieuw voor mooie en
nieuwe avonturen!
Fijne vakantie en een avontuurlijk 2022!

