De Nieuwsvlieger
Dé nieuwsbrief van BS De Triangel & SBO Bernardus
24
30 juni 2022
Schooljaar 2021-2022

Uitzwaaien schoolverlaters!
De ouders van onze schoolverlaters die naar het voortgezet onderwijs gaan nodigen
wij van harte uit om bij de afscheidsceremonie te zijn.

Maandag 4 juli
Studiedag, alle leerlingen
van SBO Bernardus én BS.
De Triangel hebben vrij!
Dinsdag 5 juli
Studiedag, alle leerlingen
van SBO Bernardus hebben
vrij!
Vrijdag 8 juli
Rapport
Donderdag 14 juli
Schoolreisje!
Vrijdag 22 juli
Laatste schooldag, de
school is om 12.15 uur uit!

Voor SBO Bernardus is dit op donderdag 21 juli om 14u.
Voor De Triangel is dit op vrijdag 22 juli om 11.30u.
Wij vragen u om op het onderste gedeelte van de speelplaats te verzamelen. De
kinderen gaan via de trap, door de erehaag, vliegen de glijbaan af en landen als het
ware in de armen van de ouders.
Neem de tissues mee!
Einde schooljaar
Het schooljaar loopt alweer op het einde. Het is omgevlogen, terwijl het toch weer een
bewogen jaar was door corona. Aan het eind van een schooljaar is het ook tijd voor
bedankjes. Door de commercie is dit steeds groter geworden. Wij willen u daarom
aangeven dat wij van niemand iets verwachten. Mocht uw kind wel iets willen geven,
dan wordt een zelfgemaakte tekening of een mooie brief heel erg gewaardeerd.

Voorlezen
Eerst een leuk prentenboek uitzoeken, dan goed oefenen tijdens de leesles en
vervolgens echt voorlezen aan kinderen uit unit 1!
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In de vorige nieuwsvlieger heeft u een truc gelezen hoe je het best woorden kunt onthouden. Dit
was een methode om het geheugen goed aan het werk te zetten. Vaak zetten leerlingen het
geheugen niet goed aan het werk, terwijl ze wel lang huiswerk hebben gemaakt. Hoe zit dat
dan?
Als het geheugen niet aan het werk wordt gezet, ben je passief aan het leren. Kinderen maken
het zichzelf dan te gemakkelijk, waardoor het geheugen geen urgentie ervaart om iets zodanig
te onthouden dat het makkelijk terug te halen is. Wat zij bijvoorbeeld doen is HERLEZEN van
tekst en aantekeningen, soms met een markeerstift erbij. Dat ziet er al heel indrukwekkend uit,
maar het geheugen kan nog heel lui zijn.
Er gaat vaak veel tijd in zitten en als het kind een onvoldoende terugkrijgt, kan het kind
zeggen: “maar ik had het zo goed geleerd en ik ‘wist’ alles”. Soms wordt dit ook door ouders
onderschreven, omdat het kind ook nog is afgevraagd. Alleen zat de leerstof toen nog in het
korte termijn geheugen omdat het waarschijnlijk net de tekst had gelezen.
Het effect van dit herlezen is dat het geheugen de leerling puur en alleen vertelt of de kennis
wordt herkend en niet aangeeft of de informatie ook zonder de tekst nog terug te halen is.
Checken of je iets begrijpt met de tekst erbij is feitelijk te eenvoudig voor het geheugen om
leerstof zo op te slaan dat je het ook zonder boek een dag of twee dagen later nog steeds weet.
Leren op basis van herkenning blijkt dus een slechte voorspeller van het succesvol onthouden en
terug kunnen halen van informatie.
Tips:
o

Laat uw kind zelf proefwerkvragen opstellen, die hij een dag later zonder tekst moet
gaan beantwoorden
o Laat uw kind de belangrijkste zaken apart opschrijven en er een bijpassende tekening
bij maken waarin de belangrijkste zaken staan
En dan vooral:
o Vraag uw kind een dag of twee dagen later eens af, waarbij uw kind de tekst niet meer
heeft gezien.
o Vraag uw kind de tekening uit te leggen zonder dat het de tekst mag gebruiken. Weet
hij alle belangrijke dingen dan nog op te noemen en ook uit te leggen?
Met deze truc kunt u nagaan of uw kind het geheugen goed aan het werk heeft gezet of dat het
geheugen 'lui' was. Dat laatste zou zonde van de tijd zijn. Liever een effectieve leerstrategie
gebruiken!
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De Gouden Pen!
Wie ben je en welke rol/ relatie in/ tot onze scholen heb je?
Wat leuk! Deze keer is de eer aan mij om iets te schrijven met de gouden pen.
Ik ben José Huijnen-Cornelissen. Sinds schooljaar 2018/2019 werk ik in Gulpen. Het eerste jaar was ik
werkzaam in unit 3b van Bernardus. Daar merkte ik dat ik heimwee had naar het reguliere basisonderwijs en
met name de onderbouw. Het werken met het jonge kind ligt mij het meest na aan het hart. Gelukkig kreeg ik
de gelegenheid om de overstap te maken naar groep 3 van de Traingel. Deze groep heb ik twee jaar gehad
samen met mijn duo-collega Nathalie. Sinds dit schooljaar hebben wij samen groep 1B van de Triangel. Ook dit
bevalt ontzettend goed.
Ik werk in het onderwijs sinds 1995. Ik heb bijna 20 jaar gewerkt op de basisschool in Vaesrade. Helaas was dit
maar een klein schooltje en werd deze school gesloten. Daarna ben ik gaan werken in Schin op Geul. Ook weer
een klein schooltje en helaas werden na drie jaren ook daar de deuren van de school gesloten omdat er te
weinig leerlingen waren. Vervolgens heb ik een jaar in Epen gewerkt in de kleutergroep. Omdat dit ook een
kleine school is en er leerkrachten weg moesten heb ik aan Jos Vandewall, die zowel in Epen als in Gulpen
directeur was, gevraagd of hij misschien een plekje voor mij in Gulpen had, het leek me namelijk fijn om eens
op een grote school te kunnen werken. Gelukkig vond Jos dat een goed idee en zo ben ik in Gulpen terecht
gekomen. Het werken op de kleine dorpsschooltjes heb ik altijd ontzettend leuk en gezellig gevonden maar het
werd tijd voor iets groters. Ik vind het ontzettend fijn om op deze school te mogen werken met zo veel leuke
en gezellige collega’s en ontzettend lieve kinderen.

Wat vond jij vroeger het leukst op school?
Ik ging vroeger altijd heel graag naar school. Mijn favoriete vakken op de lagere school in Voerendaal waren
rekenen en gym. Rekenen is nu mijn favoriete vak om te geven, puzzelen met getallen, heerlijk! Maar het
leukst vond ik vroeger de pauzes. Lekker buiten spelen met mijn vriendinnetjes.
De HAVO heb ik gedaan op het Bernardinuscollege in Heerlen. Daar ontdekte ik dat ik de talen heel leuk vond,
vooral Engels en Duits.

Wat is je lievelingseten, kleur, hobby’s?
In mijn vrije tijd ga ik wekelijks met mijn man wandelen door het Limburgse Heuvellandschap, heerlijk
ontspannen. Uiteraard altijd afsluiten met een latte macchiato op een terrasje. Verder vind ik het gezellig om
iets leuks te ondernemen met mijn man en kinderen of vriendinnen. Ik ga graag naar het theater of uit eten.
Ik doe aan yoga en met mijn tennisvriendinnen speel ik wekelijk tennis.
Mijn lievelingskleur is blauw en ik eet graag chinees of pasta. Maar het allerliefste eet ik pure chocolade
Ik geef de pen door aan mijn collega: Andrea

Uit de schoolkrant!

