De Nieuwsvlieger
Dé nieuwsbrief van BS. De Triangel & SBO Bernardus

Studiedag 22 oktober 2018
31 oktober 2018
Schooljaar 2018-2019

Noteer in uw agenda!
5 november 2018
Start chocolade actie voor
Bernardus
12 november 2018
Tussentijdse ouderavond voor
beide scholen
17 november 2018
Landelijke intocht Sinterklaas

Verderop in deze nieuwsbrief onze
vaste rubriek: De Oudervereniging,
met deze maand…
-

Nieuwe vaste rubriek:
de Datamuur
Nieuw in deze
Nieuwsvlieger is onze vaste
rubriek: de Datamuur.
Maandelijks krijgt u een
datamuur van een
groep/unit van onze school
te zien! Deze maand de
datamuur van groep 5b
(juffrouw Joyce & Demi)!

Terwijl de kinderen nog een extra
vrije dag hadden waren wij met alle
teamleden deze dag aan de slag met
de ontwikkeling van het nieuwe
schoolplan 2019 – 2023. Elke school
ontwikkelt om de 4 jaar een nieuw
beleidsplan. Wij stellen dit plan
grotendeels met beide teams
gezamenlijk op. Deze dag stond de
collectieve ambitie van onze scholen
centraal. Zoals u wellicht weet
hebben we één collectieve ambitie
waarin wij verwoorden welke koers
wij varen en willen gaan varen. Hierbij
horen een aantal speerpunten. Deze
speerpunten zijn onze
ontwikkelpunten. We hebben deze
ontwikkelaspecten geëvalueerd en
gekeken naar de huidige stand van
zaken. Daarnaast hebben we met
elkaar besproken welke aspecten we
de komende jaren verder gaan door
ontwikkelen. We zijn nu de resultaten
van de studiedag aan het verwerken.
In de volgende Nieuwsbrief zullen we
dit met u delen.
’s Middags heeft elk teamlid zijn
creatieve kunsten kunnen laten tonen
Luizen Opsporing Team
d.m.v. een kleiwerk te maken.
Binnenkort kunt u het kunstwerk
Afgelopen maandag 29 oktober,
bewonderen!
hebben we de leerlingen die
aanwezig waren gecontroleerd, er zijn
geen luizen gesignaleerd!
Kinderen die deze dag afwezig waren,
of bezig waren met een toets, zijn
niet gecontroleerd.
We hopen dat u, de kinderen zelf
ook regelmatig controleert op luizen,
mocht u iets constateren meld dit dan
aan de leerkracht van u kind.
De volgende controle is maandag 7
januari.

Even voorstellen

Bibliotheek Gulpen-Wittem
Velen van jullie zullen het wellicht al weten,
schuin tegenover ons gebouw ligt de
bibliotheek. Is uw zoon en/of dochter nog geen
lid? Verderop meer informatie over de
bibliotheek!

Schrijfster en illustrator op school
Tijdens de Kinderboekenweek hebben de
bovenbouwgroepen bezoek gehad van een
schrijfster en illustrator. Verderop in deze
nieuwsbrief schrijven Raf en Bart (groep 8) over
dit leuke bezoek!

16 november shows Mad Science
Op 16 november zal een professor van Mad
Science onze scholen bezoeken voor een
proefles. Alle kinderen vanaf groep 3 zullen
aan deze proefles deelnemen. Naar aanleiding
hiervan kan uw kind zich opgeven voor een
naschoolse cursus van Mad Science. Meer
informatie hierover volgt na de proefles.

Flessenactie voor tsunami Sulawesi
De leerlingen van unit 2c hebben het initiatief
genomen om flessen in te zamelen voor het
Rode Kruis te steunen n.a.v. de tsunami in
Sulawesi. De opbrengst is € 10,00!

Lezen is een van de belangrijkste dingen die je leert op school. Veel boeken lezen is een van
de makkelijkste en leukste manieren om goed te leren lezen
Wil je lekker wegdromen in een boek? Of zoek je naar informatie over een onderwerp? Kom
eens kijken in de bibliotheek. Er is een grote keuze aan boeken. Prentenboeken, leesboeken en
voorleesboeken met spannende, grappige en gezellige verhalen. Informatieboeken over leuke
onderwerpen waar je iets meer over wilt weten of die je kunt gebruiken voor werkstukken en
spreekbeurten. Maar je vindt er ook luisterboeken en meeleesboeken (voor kinderen met dyslexie) of
samenleesboeken en strips.
De keuze is enorm. En veel oefenen met lezen vergroot je kennis en je woordenschat. Lezen is leuk,

spannend, fantasierijk, leerzaam, ontspannend, humoristisch.
Na het betalen van de eenmalige inschrijfkosten van € 3,- is de bibliotheek voor kinderen gratis. Kijk
voor meer informatie op www.bibliotheekgulpen-wittem.nl
______________________________________________________________________________

Schrijfster en illustrator in de klassen voor Kinderboekenweek
Het is Kinderboekenweek, dus daar doet de school aan mee.
Sommige klassen kregen een Schrijfster en illustrator te zien. En daar gaan we jullie wat over
vertellen.
De schrijfster (Rosé Hermans) en illustrator (Marion Verhappen) hebben ons iets geleerd over hun
boeken. Ze hebben ons vertelt over hun manier van illustreren en schrijven. Ze maken boeken voor
kinderen die niet goed kunnen lezen, ze maken pictogrammen. En daardoor kunnen de kinderen het
ook een soort van meelezen.
Ze hebben ons ook vertelt hoe hun hun eerste boek: Mineke wordt sneeuwpop! Hebben Gemaakt,
daarmee wouden ze laten zien hoeveel werk zo een simpel boek wel heeft en ze wouden ook zo
laten zien dat het best wel leuk is om te doen.
Rosé was kleuterjuf en leerde daar verhaaltjes schrijven, als opdracht op de pabo. Ze bleef alle
verhalen die ze in de carrière als kleuterjuf gemaakt heeft, heeft ze in een map geduwd en zei een
keer tegen haar moeder ooit ga ik een boek uitbrengen, van een verhaal. En toen ze met pensioen
was zei haar moeder je zou toch nog een boek schrijven en toen is ze gaan zoeken naar een
illustrator en kwam ze via vrienden aan Marion. Toen hebben ze samen een geweldig avontuur
meegemaakt. En daar willen ze kinderen mee inspireren.
Dit verslag is Gemaakt Door:
Raf Koken (Groep 8)
Bart Schoenmakers (Groep 8)

datamuur
groep 5b

leren is een
“feestje onder water”

