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EINDELIJK! WE GAAN WEER OP SCHOOLREIS!
Dinsdag 24 mei staat het schoolreisje op onze schoolagenda, deze is echter verplaatst
naar donderdag 14 juli.
We gaan deze dag met zijn allen op stap. Hoe leuk is dat?

Vrijdag 22 april
Koningsspelen
25 april t/m 6 mei
Meivakantie
26 & 27 mei
Hemelvaart, alle leerlingen
hebben deze dagen vrij!

De leerlingen van de onderbouw en unit 1 gaan naar “Monkeytown”.
De kinderen van groep 3-4-5 en unit 2a, 2b, 2c gaan naar pretpark “PeeWee” in
Posterholt.
De kinderen van groep 6-7-8 en unit 2d, 2e en 3a t/m 3d reizen naar Sevenum en
bezoeken daar “Toverland”.
Uw kind heeft een brief gekregen over
de bekostiging van het reisje!

Mythe van de maand
Het geheugen slaat heel precies op wat we ervaren.

VRIJDAG 13 MEI

Er zijn mensen met gaten in hun geheugen en anderen slagen erin heel veel te
onthouden. Geen enkel geheugen is perfect. In feite is wat we ons herinneren het
lange termijn geheugen. Soms beweren mensen dat ze een fotografisch geheugen
hebben. Dat klopt niet. Je bent alleen in staat om de prikkels waar jij je bewust op richt
te onthouden. Andere prikkels sla je niet op. Over het algemeen herinneren we ons
daardoor weinig details. Ons brein slaat alleen de belangrijkste elementen op en vult
de kleinere details in op het moment dat we iets moeten herinneren. Op die manier
lijkt het alsof we ons iets volledig herinneren, maar een groot deel van die ‘haastige’
invulling klopt niet. Als leerkracht en als opvoeder is het belangrijk te beseffen dat we
niet volledig moeten vertrouwen op onze herinneringen. Ze zijn nooit 100% correct. Er
is sprake van selectie en vervorming.
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Vorige week donderdag stond in het teken van
de Pasen. De kleuters hebben paaseieren gezocht.
Met trots mogen wij u mededelen dat alle eieren
gevonden zijn!
Alle leerlingen hebben genoten van een, door
ouders/verzorgers, verzorgde brunch. Namens alle
leerlingen bedankt voor alle lekkernijen!

Leerlingenvervoer SBO Bernardus
Ouders en verzorgers van leerlingen die op SBO Bernardus zitten moeten binnenkort, indien
dit voor hen van toepassing is, opnieuw het leerlingenvervoer aanvragen via de gemeente.
Net als u willen wij dat het leerlingenvervoer voor uw zoon of dochter goed geregeld is.
Daarom bieden wij net als voorgaande jaren onze hulp aan. Na de meivakantie ontvangt u via
het Ouderportaal hierover meer informatie.

Actie voor Oekraïne
Enige tijd geleden hebben wij een oproep gedaan om spullen in te zamelen voor Oekraïne. Aan
deze oproep hebben velen gehoor gegeven! Een volle aanhanger en bus met spullen is vorige
week richting Polen vertrokken. De dankbaarheid voor deze spullen is ontzettend groot!

Vrijdag 22 april
Koningsspelen
25 april t/m 6 mei
Meivakantie
26 & 27 mei
Hemelvaart, alle leerlingen
hebben deze dagen vrij!

Corona-achterstanden
Dit woord wordt vaker gebruikt als het gaat om de vertraging die kinderen vanwege de gevolgen van corona
hebben opgelopen. 'Achterstand' is feitelijk geen juist woord, 'vertraging' daarentegen geeft aan dat er ook
sprake is geweest van ander en/of minder onderwijstijd.
De overheid heeft vorig jaar besloten dat alle scholen extra geld krijgen om te werken aan deze vertragingen.
Naar aanleiding van de resultaten (schoolzelfevaluatie) en de ouderenquête zijn hiervoor bewuste keuzes
gemaakt.
In dit bericht geven we u aan hoe het nu gaat met deze vertragingen:

SBO Bernardus
Sociaal emotionele ontwikkeling
In unit 2 en 3 hebben we naast de Kanjertraining ook Rots en Water aangeboden. In unit 3 is dit inmiddels
afgerond. In unit 2 zijn we nog onderweg. We merken dat het de kinderen goed doet. Kinderen hebben meer
tools om hun emoties te herkennen, te begrijpen en ermee om te gaan. We zien dit terug in de groepen, op de
gangen en op de speelplaats. Het wil niet zeggen dat we er al zijn en er zijn ook kinderen die hiervoor iets
extra's nodig hebben, maar we zien dat kinderen elkaar helpen. Dit doen ze bijvoorbeeld door 'geen benzine te
geven'. Wanneer een kind moeilijk zijn emoties kan reguleren en ook nog merkt dat hij bijv lachers op de hand
heeft, is het moeilijker om gewenst gedrag te vertonen. Als u uw kind vraagt naar motor en benzine, zal hij/zij
dit zeker goed weten uit te leggen. Ook spreken we op beide scholen dezelfde taal als er iets is, waardoor het
niet meer uitmaakt wie je helpt bij een probleem.
We zijn voornemens hiermee verder te gaan. Zowel met de Kanjertraining als met Rots en Water.
Taalontwikkeling
Een aantal kinderen liet een vertraging op het gebied van woordenschat zien. Een goede woordenschat is nodig
om taal te kunnen begrijpen, maar ook om de wereld te begrijpen. Voor begrijpend lezen is woordenschat ook
zeer belangrijk. Deze kinderen hebben iedere week 2x extra begeleiding gekregen. De meeste kinderen hebben
een groei laten zien, maar bij veel van hen blijft de woordenschat nog wel zwak.
We gaan door met deze inzet. Komend schooljaar zal dit met andere externe begeleiding zijn, namelijk met
Logopedie Coaching Heuvelland. Zij zitten ook in ons gebouw. Omdat we zien dat veel kinderen moeite hebben
met woordenschat zal dit ook een schoolontwikkeling worden.
Aanvankelijk lezen
Doordat een aantal kinderen moeite bleef houden met de stap naar het aanvankelijk lezen hebben we een
tussenfase ingebouwd. Zij zijn heel specifiek aan de slag gegaan met de voorwaarden om tot lezen te komen.
Dit hebben we gedaan met een aanpak waarbij het hele lijf werd ingezet. Dus niet alleen het hoofd, maar
daadwerkelijk voelen en beleven... en daardoor stappen maken. Dit is succesvol gebleken en inmiddels zijn al
deze kinderen gestart met het aanvankelijk leesproces. Het succes van deze aanpak houden we graag vast en
willen we daarom ook verbreden.

De Triangel
Ook op De Triangel zijn we aan de slag gegaan met De Kanjertraining en wat werkt dit fijn! De gesprekken, de
vertrouwensoefeningen, de sfeer in de klas; we genieten ervan!
Taalontwikkeling
Ook op De Triangel hebben de kinderen met een zwakke woordenschat 2x per week extra aanbod. Hier gelden
hogere doelen dan op de Bernardus. We zien dat de kinderen sprongen vooruit zijn aan het maken en nu beter
woorden kunnen omschrijven en passief + actief kunnen toepassen. Er zit wel verschil. Er zijn kinderen die meer
nodig hebben. Ook komend jaar gaan we hiermee verder.

Rekenen groep 3
Naar aanleiding van een lagere startpositie in groep 3 heeft de juf flink ingestoken in het aanvankelijk rekenen.
De resultaten zijn verbluffend goed. Het ervaren en beleven van rekenen waren echte succesfactoren,
waardoor de kinderen een goed rekengevoel hebben opgedaan. Er is zeker geen sprake meer van een
vertraging.
Rekenen en begrijpend lezen in groepen 7 en 8
Twee vakgebieden waar de kinderen heel hard aan hebben gewerkt. De vertragingen waren o.a. ontstaan door
het afstandsonderwijs waarbij een aantal kinderen niet de juiste weg koos om tot antwoorden te komen. De
stevige sommen die zij voorgeschoteld krijgen vragen om grote nabijheid van de leerkrachten, zodat er gelijk
geholpen kan worden. Als iedereen achter een schermpje zit, krijg je minder mee van het proces. Het vraagt
daarnaast veel om concentratie en ook dat is online een stuk lastiger. De kinderen zijn leren leren en hebben
flinke stappen vooruit gemaakt. Dit is o.a. gebleken door de eindadviezen naar het voortgezet onderwijs. Met
name de kinderen met een advies in een van de richtingen van het VMBO hebben nu een hoger advies
gekregen.
We hebben veel tijd besteed aan kindgesprekken om kinderen bewust te maken van hun ontwikkeling en wat
ze moeten doen om stapjes vooruit te maken. Hiervoor worden de leerkrachten vrijgeroosterd wanneer de
muzieklessen plaatsvinden. De muziekleerkrachten zijn extern ingehuurd en zijn een succes! Kinderen genieten
volop! Komend schooljaar gaan we verder hiermee.
In groep 5B merken we dit schooljaar vertraging op het automatiseren en op de aanpak (strategie en focus) bij
begrijpend lezen. Samen met 5a zijn er in februari plannen gemaakt en deze zijn al volop bezig. In de week voor
de meivakantie kijken we of de aanpak vruchten afwerpt.
Voor beide scholen zien we dat de extra inzet ertoe doet. Het heeft meerwaarde. Ondanks dat corona de
eerste helft van dit schooljaar ook nog flink huis hield, zijn de vertragingen al een stuk minder. Ieder die hieraan
heeft meegewerkt grote dank! In deze ook een speciaal dankwoord aan beide teams. Zij hebben zich
ontzettend hiervoor ingezet en doen dit nog steeds. Dit was niet altijd gemakkelijk door onderbezetting
vanwege quarantaines en ook niet door het hybride-onderwijs, maar de focus -onze koers- is steeds behouden.
We blijven koersen: voor het welzijn en voor de ontwikkeling van al onze kinderen!
Met vriendelijke groeten,
Christa Somers

Enquête leerlingenvervoer SBO Bernardus
Beste ouders van de kinderen van SBO Bernardus,
Via ouderportaal bent u een tijdje geleden gevraagd een enquête over het leerlingenvervoer in te vullen.
'Ouders & Onderwijs' heeft een rapportage over het leerlingenvervoer gemaakt. Daaruit bleek dat er veel
problemen zijn met het vervoer. Zo zitten leerlingen erg lang in het busje. In het debat op 30 maart in de
Tweede Kamer was er aandacht voor dit onderwerp. Naar aanleiding van het rapport gaat de minister in
gesprek met de gemeenten over het verkorten van de reistijd naar maximaal 45 minuten. Daarnaast wil de
minister een landelijke monitor om de kwaliteit van het leerlingenvervoer in kaart te brengen.

Oudervereniging Bernardus is op zoek naar jou!
Onze oudervereniging helpt bij het organiseren en begeleiden van een aantal activiteiten (het versieren van de
school, Sinterklaas, Carnaval, de Bingo, de Disco en de Laatste Schooldag). Maar om dit te kunnen blijven doen
zijn we dringend op zoek naar nieuwe leden!!
We hebben door wisseling van bestuursleden dringend behoefte aan mensen die zich als secretaris en/of
penningmeester willen nuttig maken. Maar ook deze taken vergen niet veel tijd, wel inzet.
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
Frederieke, moeder van Ruben Schreurs (unit 2c)
Natasha, moeder van Fenne Lemlijn (unit 3d)
Susan, moeder van Pim Sels (unit 2d)
Linda, moeder van Jente Habets (unit 3d)

De Gouden Pen!
Wie ben je en welke rol/ relatie in/ tot onze scholen heb je?
Ik ben Elfi Keularts en ben sinds vorig schooljaar werkzaam op SBO Bernardus in unit 2A. Na het behalen van
mijn diploma als leraar basisonderwijs ben ik werkzaam geweest in groep 4 op Bs. De Schacht in Heerlen.
Gezien het feit dat het destijds haast onmogelijk was om een vaste aanstelling te krijgen en ons werk als pas
afgestudeerde vooral bestond uit vervangen besloot ik een nieuwe uitdaging aan te gaan. Zodoende heb ik
ruim 13 jaar gewerkt als zelfstandig horecaondernemer in Vaals. Mijn onderneming was mijn passie en mijn
leven. Toen ik zwanger mocht worden van mijn dochtertje besloot ik dat het tijd was voor een volgende stap.
Graag wilde ik meer tijd kunnen besteden aan dit kleine meisje waar ik lang op heb gewacht. Graag wilde ik dit
combineren met een uitdagende, afwisselende baan met meer regelmaat en structuur. Vóór de
Coronapandemie heb ik de onderneming kunnen verkopen en werd ik geïnformeerd over vacatureruimte op
SBO Bernardus. Een school waarop ik in het verleden stage gelopen had en die bij mij nog altijd fijne
herinneringen opriep. Na een meeloop dag kwam ik tot de conclusie dat ik me op de Kindercirkel nog steeds
goed thuis voelde. Nu, twee jaar later ben ik trots om deel uit te maken van deze fijne school en hoop ik het
verschil te kunnen maken voor onze leerlingen (Rita Pierson: Every kid needs a champion | TED - YouTube).
Samenwerken met zoveel lieve, inspirerende collega’s geeft veel voldoening.
Wat vond jij vroeger het leukst op school?
Ik denk met een warm gevoel terug mijn eigen basisschooltijd. Ik wilde als kleuter graag leren lezen en
schrijven en keek ernaar uit om naar groep 3 te gaan. Daar bleek ik best wel wat moeite te hebben, vooral met
rekenen. Zodoende doubleerde ik in groep 3 en mocht het hele jaar de juf een handje helpen. Dat vond ik erg
leuk om te doen. Schoolzwemmen was een feest en ik ging wekelijks met een vriendinnetje de strijd aan wie
het verst onder water kon zwemmen. Ook het schoolvoetbal zal ik niet vergeten. Helaas met als gevolg een
ruzietje thuis omdat ik tennistraining had en deze niet mocht afzeggen om te kunnen keepen in de volgende
ronde. In groep 8 gingen we op schoolverlatersdagen naar Ameland… een onvergetelijke herinnering. Zomaar
een greep uit een paar heinneringen van een onbezorgde tijd als kind op de basisschool, waarvan je hoopt dat
ieder kind zich zijn of haar basisschool tijd zó mag en kan herinneren.
Wat is je lievelingseten, kleur, hobby’s
Italiaans eten is mijn favoriet maar ook met sushi, Hollandse kost, Limburgse vlaai, vers gebakken brood, tapas
en een lekker glaasje wijn maak je mij blij. Groen is mijn lievelingskleur.
Ik vind eigenlijk héél veel dingen leuk: op nummer 1 staat mijn dochtertje en met vriendinnen. Daarnaast hou
ik van hardlopen, squash, tennis, voetbal, wandelen, fietsen… als het maar lekker buiten is en er veel
afwisseling is in sportieve activiteiten. Een rondje op de motor of met de cabrio op een zonnige dag door het
Heuvelland of in de Eiffel geeft mij nieuwe energie. Reizen, een stedentrip, met een goed boek op de bank ik
vind het allemaal héérlijk.
De gouden pen gaat naar… juf Susan Ubaghs.

