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Beste jongens en meisjes,
Vrijdag 22 juli
Laatste schooldag! School is
om 12.15 uur uit!
Maandag 5 september
Eerste schooldag!

maandag 5 september is de eerste schooldag van
het nieuwe schooljaar.
Wij starten het schooljaar fris en fruitig om er samen een
SCHITTEREND schooljaar van te maken!
Trek maandag 5 september je meest SCHITTERENDE outfit aan!
Een hele fijne zomervakantie gewenst!

Vrijdag 16 september
Studiedag, alle leerlingen
vrij!
Woensdag 21 september
Alleen voor BS. De Triangel
Inloopavond kennismaking
Maandag 26 september
Alleen voor SBO Bernardus
Deze week oudergesprekken

Donderdag 14 juli schoolreis
Donderdag 14 juli stond in het teken van het schoolreisje.
De kleuters hebben lekker gespeeld in Monkeytown,
de leerlingen uit de middenbouw zijn naar PeeWee gegaan
en de bovenbouw is naar Toverland geweest!
Een woord van dank aan de oudervereniging voor het
overheerlijke schoolrIJSje!

Muffendag 2022

Op dinsdag 12 juli was het weer zover, de Muffendag. Tijdens deze dag worden de
verjaardagen van alle kleuterleerkrachten samen groots gevierd.
Dit jaar was het thema: Zomer. Kinderen mochten passend bij het thema verkleed naar
school komen. Verder kon er gekozen worden uit allerlei activiteiten; snoepketting
maken, schminken, medaille maken, (water-)spelletjes, cocktail drinken, bioscoop,
fietsparcours en nog veel meer.
Tijdens de pauze hebben wij lekkere pizza’s gegeten van De Belge. Wij danken de
ouders van Fee Lechner hartelijk voor de bijdrage!
Het was een leuke, gezellige en warme dag!
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Juffrouw Christa blikt terug op het schooljaar!
Beste ouders en verzorgers,
Dit is alweer de laatste Nieuwsvlieger van dit schooljaar. Als wij terugkijken op het afgelopen
schooljaar dan zien wij opnieuw dat de pandemie een grote rol heeft gespeeld. We hebben –
steeds naar het mogelijke – goed onderwijs getracht te verzorgen en dat was zeker niet altijd
eenvoudig of vanzelfsprekend.

21 juli 2022
Schooljaar 2021-2022

Vrijdag 22 juli
Laatste schooldag! School
is om 12.15 uur uit!
Maandag 5 september
Eerste schooldag!

Het hybride onderwijs was vrijwel de laatste in de reeks van COVID-maatregelen. Kinderen op
school en kinderen thuis via de laptop. Groepen in quarantaine, sommige kinderen weer op school,
enz. Die periode was heel turbulent. Er is veel gevraagd van collega’s, kinderen en ouders in een
lange periode van iedere dag passen en meten, dingen anders doen, nieuwe oplossingen zoeken
en vinden. In de klas stond een ICT-opstelling klaar om kinderen thuis mee te laten doen met
lessen op school. Toen de maatregelen versoepelden konden wij daar gelukkig een dikke streep
doorheen zetten.

Vanwege corona had iedere school extra geld gekregen om aandacht te besteden aan de
leervertragingen. Op basis van de analyses en de ouderenquête waren er keuzes gemaakt en deze
brachten we in de praktijk vanaf week 1 (een verslag staat in het jaarplan op de website). We zagen
al snel de effecten, maar na de versoepelingen hadden we nog meer ruimte om intensief te werken
hieraan. Ook zagen we steeds duidelijker dat met name het automatiseren aandacht behoeft, maar
zeker ook de leerhouding.
In een mum van tijd leek in maart alles weer als vanouds; niets is minder waar! Wij merkten zeker
een ontspanning, maar ervoeren tegelijk vermoeidheid en zorg. Wij zien ook dat kinderen extra
aandacht vragen sociaal-emotioneel of extra hulp en ondersteuning. Onderwijs blijft in alles
mensenwerk! Een dikke dank-je-wel aan alle collega’s op school en natuurlijk ook aan kinderen,
ouders en verzorgers.

Wij geven ieder kind een dikke duim. Ieder kind hebben wij dit jaar zien groeien. Soms met meer
ondersteuning, soms met minder ondersteuning, soms met geen ondersteuning, soms met alleen
maar uitdagingen. Wij zijn trots op jullie! We hebben allemaal gewerkt aan onze doelen, maar we
hebben elkaar ook nodig om deze te behalen. We bewegen samen en ieder heeft een rol hierin.
Deze dynamiek is op beide scholen zó ontzettend sterk en dat vieren wij ook regelmatig als er
weer een datamuur-doel is behaald. Samen hebben we dit jaar geleerd en samen sluiten we ook
dit jaar af. Ik wens u allen een ontspannen, heerlijke, zonnige, relaxte, gezellige vakantie toe. Thuis,
dichtbij huis of verder weg. Geniet ervan! Wij zien elkaar op maandag 5 september weer terug.
Vriendelijke groeten,
Christa Somers
Directeur
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Prijs chocoladeactie unit 1
In december heeft unit 1 een prijs gewonnen met de alom bekende chocoladeactie. Unit 1 mocht frietjes gaan
eten. De ouders van Enzo Lin uit unit 1 zijn de eigenaren van Snackpoint ’t Parapluke in Valkenburg, hier zijn we
dan ook gezellig allemaal samen naar toe gegaan.
Alle kinderen (en juffen) hebben een frietje met een snack gegeten. Van de ouders van Enzo kregen iedereen
een drankje én mochten alle kinderen nog zelf een softijsje ‘tappen’. Dankjewel Snackpoint ’t Parapluke!

De Gouden Pen!
Dit schooljaar heeft u via de vaste rubriek “De Gouden Pen!” diverse medewerkers van onze scholen beter leren
kennen. Het volgend schooljaar gaan wij verder met deze rubriek en stellen wij nog meer medewerkers zich aan
u voor. Juffrouw Andrea zal in september het spits afbijten!

Disco groep 8 BS. De Triangel

Extra sfeervol met de nieuwe
discolampen,
gekregen van de
oudervereniging!

