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Noteer in uw agenda!
5 april
2e Paasdag, alle leerlingen vrij

Route 8

EU Schoolfruit

In week 16 gaan onze
schoolverlaters aan de slag met de
toetsen van Route 8!
De Triangel is op 21 en 22 april aan
de beurt, de Bernardus op 20, 21 en
22 april!
Wij wensen alle schoolverlaters
ontzettend veel geluk toe!

Ook nu na de landelijke lockdown
krijgen onze scholen weer wekelijks
3 stuks fruit per week, per leerling.
In verband met het werken in de
welbekende ‘bubbels’ wordt dit op een
andere manier vorm gegeven.
In de kleutergroepen wordt het fruit tijdens
het eerste eetmoment uitgedeeld in de klas.
In de overige groepen wordt het fruit op de
speelplaats gezet, uw kind kan zelf een stuk
fruit pakken voor tijdens het buiten spelen.

26 april
studiedag, alle leerlingen vrij
27 april
Koningsdag, alle leerlingen vrij

Mad Science show
Donderdag 8 en vrijdag 9 april
krijgen alle leerlingen van groep 3
t/m 8 en unit 2a t/m 3d, ieder in een
veilige en aparte wetenschapsbubbel een Mad Science-show
aangeboden. Het thema is “flits en
knal” leerlingen kunnen zich daarna
aanmelden voor een naschoolsaanbod van 4 weken. Tijdens dit
naschools aanbod zullen wij de
bubbels van de (stam)groepen
handhaven. Meer informatie over
het naschools aanbod volgt per
informatiefolder!
Herinnering 6 april, geen
studiedag!
Aan het begin van het lopende
schooljaar hebben wij
gecommuniceerd dat de studiedag
van 6 april niet doorgaat! Dinsdag 6
april is een gewone schooldag voor
alle leerlingen!

De vaste fruitdagen blijven woensdag,
donderdag en vrijdag!
Vanwege de lockdown zijn de leveringen
verlengd t/m de week van 31 mei.
Meer dan miljoen DE-punten voor
Voedselbank
Lionsclub Maastricht Trajectum en Eijsden
hebben samen afgelopen maanden deel
genomen aan de landelijke actie om Douwe
Egberts punten in te zamelen voor
Voedselbank Zuid-Limburg.
In totaal zijn in Maastricht en omgeving
maar liefst ruim 1.115.853 punten
ingezameld, deze worden door DE omgezet
naar meer dan 2.200 pakken koffie voor de
Voedselbank. Ondanks de Covidmaatregelen een verdubbeling ten opzichte
van vorig jaar. Op 12 februari j.l. zijn de
koffiepunten bij de voedselbank ZuidLimburg in Landgraaf afgeleverd, samen met
een extra taartje voor de vrijwilligers.
Hartelijk dank aan al degenen die hun
medewerking aan deze actie hebben
verleend door punten in te leveren dan wel
geholpen hebben om zoveel mogelijk
punten in te zamelen. Omdat de actie eind
dit jaar een vervolg gaat krijgen, kunt u uw
Douwe Egberts punten blijven doneren voor
de voedselbank. Dat kan door ze in de
brievenbus te doen of op te sturen naar
Vroenhovenweg 10 6213 HD in Maastricht of
Stationstraat 47 6231 CK in Meerssen
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#Mythe van de maand:
Als je een taal niet jong leert, verlies je het vermogen om de taal te leren.
Over het leren van talen bestaan veel mythes. Eén daarvan is dat je een taal het
best leert als jong kind omdat het later veel meer moeite zal kosten.
Dit noemen ze de kritische periode. Er zijn op dit moment nog geen kritische
periodes vastgesteld voor leren bij mensen. Wel zou er zoiets zijn als gevoelige
periodes; periodes waarin leren makkelijker gaat. Maar dat wil niet zeggen dat het
op latere leeftijd niet meer lukt. Kinderen kunnen zo bij de geboorte al klanken van
elkaar onderscheiden, maar naarmate ze ouder worden, kunnen bijv. Japanners
moeilijk het onderscheid horen tussen de l en de r. Dat zou al verminderen tussen
de zesde en twaalfde maand.
Ook is het mogelijk een nieuwe moedertaal te krijgen. Een Franse onderzoeker
heeft Koreaanse kinderen die op 8-jarige leeftijd geadopteerd werden gevolgd. Zij
zijn hun eerste taal volledig vergeten. Daarbij is het wel belangrijk te vermelden dat
ze geen enkele input meer kregen van hun oorspronkelijke moedertaal.
Conclusie:
Zijn er kritische periodes voor het leren van een (tweede) taal?
Het wordt moeilijker na een gevoelige periode, maar het is niet onmogelijk.

Speciale ruimte van de Kindercirkel in de spotlight: Speciale leesklas
Binnen onze Kindercirkel zijn een aantal ruimtes en locaties die voor velen onbekend
zijn. Deze maand in de spotlight, de speciale leesklas van juffrouw Marianne! Juffrouw
Marianne, voor velen beter bekend als de leesgoeroe van onze scholen brengt wekelijks
vele uren door in de speciale leesklas. Een aantal leerlingen van onze scholen volgt
extra leeslesjes en krijgt extra aanbod in deze speciale leesklas!
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Beste ouders en verzorgers,
De laatste loodjes wegen het zwaarst, zeker in een pandemie! We hopen van harte dat we ook echt met de
laatste loodjes bezig zijn en we samen weer naar een leven zonder coronamaatregelen gaan. Het zal nog
enige tijd duren.
We willen weer kunnen niesen zonder dat men verschrikt naar je kijkt. We willen iemand kunnen troosten
zonder je af te vragen of diegene bang is dat je wat dichterbij staat. We willen weer 'gewoon' verkouden
kunnen zijn! Bovenal willen we kinderen laten opgroeien in een wereld waarin nabijheid normaal is.
Inmiddels ben ik 8 maanden verbonden aan De Kindercirkel en ken ik steeds meer kinderen bij naam. De
spontane praatjes met hen zijn heerlijk. De sfeer is fijn! Met beide teams is het ontzettend prettig werken.
Positief kritisch vanuit een grote betrokkenheid voor de kinderen.
Door de pandemie hebben we diepte-punten met elkaar beleefd. Een schoolsluiting, maatregel op
maatregel en zorgen. In een pandemie zijn er ook angsten, maar ook weerstanden op angsten. We delen en
bespreken ze. Hoe ga je er in de klas mee om? Wat doet het met een kind, met een ouder, met een
medewerker als door een positieve test een klas in quarantaine moet? Wel of niet vaccineren? Wel of niet
testen?
Op school zijn we een ontmoetingsplek. De plek waar diverse meningen mogen zijn. Waar ieder kind mag
zijn hoe hij is om te worden wie hij wil zijn. Waar iedere medewerker mag zijn hoe hij is om het kind te
ondersteunen en begeleiden.
Helaas heb ik de traditionele hoogtepunten nog niet meegemaakt vanwege corona, zoals de grote opening
van een nieuw schooljaar, Kerstmis en de carnavalsoptocht. Dit rijtje zal dit jaar helaas nog langer gaan
worden. Dit komt omdat we nog steeds met geldende protocollen moeten werken. We moeten werken in
'bubbels', we moeten het aantal volwassenen op school minimaliseren, we mogen activiteiten alleen in en
om school doen.
Dit jaar zal er daarom geen schoolreis plaatsvinden.
Betreffende de schoolverlatersactiviteiten ontvangt u
te zijner tijd informatie. Informatie over het aanstaande
Paasfeest vindt u in deze Nieuwsvlieger.
Beide scholen zijn ook al met de voorbereidingen voor
komend schooljaar bezig. Voor SBO Bernardus is er
vacatureruimte vanwege leerlingengroei en vanwege
een aantal leerkrachten dat minder gaat werken om
voor de eigen kroost te zorgen.
Met vriendelijke groeten,
Christa Somers

Waar zouden we zijn zonder ICT?
Onze medewerkers schakelen gelijk
over naar online mogelijkheden als ze
onverhoopt zelf thuis moeten blijven.
Altijd denken in mogelijkheden.

Leesgroep unit 3c

Unit 3c en de verkiezingen

Unit 3c en de skittlesproef!

