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Nieuws Technasium
Leerlingen uit de tweede klas geven advies aan de gemeente Heerlen
De laatste periode van dit schooljaar hebben de leerlingen uit de tweede
klassen gewerkt aan een onderzoek naar klimaatbestendigheid van de gemeente Heerlen. Het klimaat verandert en vormt de laatste tijd een terugkerend onderwerp in het nieuws. Het aantal piekbuien neemt toe, waardoor de
kans op wateroverlast groter wordt, terwijl de periodes van droogte langer
zullen worden. Ook hebben we te maken met stijgende temperaturen en het
Urban heat island effect oftewel het Hitte-eilandeffect. Dit alles heeft niet alleen invloed op de natuur, maar ook op de mens. Welke maatregelen kan de gemeente Heerlen nemen om beter bestand te zijn tegen deze gevolgen van klimaatverandering? De leerlingen presenteren hun advies aan de gemeente aan de hand van een poster op een ideeënmarkt op maandag 17
juni van 14.00-16.00 uur. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Oude Fietswielen gezocht! Wie werkt mee?
Een nieuw beeld op de rotonde op de Franciscusweg
De rotonde op de Franciscusweg, achter het Bernardinuscollege, ligt net binnen de grens van de wijk
Aarveld-Bekkerveld. Al acht jaar staan daar wisselende kunstwerken. Met een aantal buurtbewoners, de Vrienden van de Kweekvijver, zijn wij en
de wijk hierbij sterk betrokken. We stimuleren de
plaatsing van nieuwe beelden en denken mee.
Toen de rotonde in 2013 leeg bleef, hebben we als

buurtbewoners zelf een beeld voor de vijver
gemaakt. Dat was aanleiding voor de gemeente om hierna weer een aantal beelden te
plaatsen zoals de ‘Rollator’ en de ‘Levensboom’. Er zijn nu geen nieuwe plannen, de vijver komt binnenkort weer leeg te staan. De
vrienden van de Kweekvijver zijn weer wakker
geschud, we gaan voor een permanent beeld
op korte termijn. Dat kan natuurlijk alleen met
medewerking van wijkbewoners en scholieren van het Bernardinus!

Het beeld ReCycle, een nieuw plan
Het beeld Globe Recycle in Marrakech, heeft ons geïnspireerd om iets
soortgelijks te maken op “onze rotonde”.
Het wordt een symbool voor fietsen & bewegen en voor duurzaamheid. Juist op een verkeersrotonde reclame maken voor fietsen is de
kracht van het idee!
We willen het beeld in eigen beheer bouwen, met medewerking van
bewoners, de wijk Aarveld-Bekkerveld en de scholieren van het Bernardinuscollege. In de eerste week van augustus starten de voorbereidende werkzaamheden, het bouwen vindt plaats van 5 t/m 12 augustus. Leerlingen die volgend schooljaar in de vierde klas zitten, kunnen hun deelname aan dit project inzetten voor de individuele studie
activiteit (ISA) voor het vak CKV.
Heb je nog ergens fietswielen liggen?
Breng ze mee naar school en lever ze in bij
het Technasiumlokaal (200) of breng ze naar de verzamelplek
naast de fietsenstalling aan de achterzijde van school.
Wil je meewerken om samen met de “Vrienden van de Kweekvijver” dit mooie beeld op te bouwen? Stuur een mailtje naar 350wielen@Ziggo.nl.

Activiteiten
Finaleavond Bernardinus Business School 2019
In een goedgevuld auditorium heeft de BBS op maandag 3 juni een geslaagde avond mogen presenteren. De teams van Roller Up JC, Stof JC, Dop It JC en Great JC mochten hun Junior Company presenteren voor een professionele vakjury. In deze BBS Business Battle werd op hoog niveau gepitcht.

De vakjury bestaande uit Ernst Daemen, Fer Franssen, Marcel van Kasteren en Sander Persoon had
de taak het BBS-team van 2019 aan te wijzen. Na rijp beraad wist juryvoorzitter Daemen het verlossende woord te geven: junior company van
Roller Up JC werd gekroond tot BBS-team
2019. In het juryrapport is te lezen dat de jury
heeft genoten van mooie presentaties, die enthousiasmerend werken. Positief ervaren zijn
ook De verhalen waarin de ups-anddowns/kwetsbaarheid worden gedeeld werden als positief ervaren, waarbij het centrale
thema – de BBS-gedachte dat learning-inteams ervaringen en vaardigheden kweken die
van toegevoegde waarde zijn voor de businessschoolleerlingen – van groot belang is.
De winnaars met vakjury: Roller Up JC
De andere bedrijven kregen eveneens alle lof van de jury.

Dop It JC (drink add-on)

Great JC (organisatie On the Radar,
Franciscusdag, Sponsorloop)

Stof JC (T-shirts)
Aansluitend kregen alle leerlingen de fel begeerde BBS-portfolio, bestaande uit het BBS- en VBS-certificaat en het diploma Elementair Boekhouden uit handen van hun BBS-docenten Jack Schonewille en

Connie Beijnsberger. Hiermee heeft de vierde lichting Bernardinusleerlingen de Business School succesvol afgesloten. We mogen allen met trots terugkijken op een periode waarin de aankomende studenten hun arsenaal aan vaardigheden hebben weten uit te breiden en te versterken.

Taaldorp 2019
Bonjour! Het Frans klinkt deze week alweer uit de lokalen 307,
308 en 309: de leerlingen van de tweede klassen hebben Taaldorp. Dankzij enkele handige collega’s zijn de lokalen omgetoverd
tot een gezellige Franse omgeving. De leerlingen gaan op zijn
Frans boodschappen doen bij de bakker, de supermarkt en de kledingwinkel. Daar krijg je dorst van, dus bestellen ze ook iets bestellen bij een café, terwijl ze ondertussen een plekje op de camping reserveren, maar ook bij de dokter langs moeten vanwege
keelpijn. Dat alles gebeurt met de enthousiaste hulp van bovenbouwers die als ‘echte Fransozen’ de tweede klassers te woord
staan. Het is een gezellige bedoeling op de Franse gang, dus
wie zin en tijd heeft om langs
te komen: donderdag het 2e
t/m 4e uur zijn de klassen 2
atheneum nog aan de beurt. Soyez les bienvenus! Na donderdag
is het alweer voorbij. 
Bien amicalement! De sectie Frans

Uitwisseling
Een jaar als student op uitwisseling? Drie maanden lesgeven in het buitenland? Gastouder worden?
Het schooljaar van onze gastdochter uit 5 VWO (op Porta Mosana te Maastricht) loopt ten einde en
onze eigen dochter, die via AFS in Italië naar school gaat, komt bijna terug. We kijken terug op een
bijzonder jaar dat erg snel is gegaan.
Vorig jaar was dit een erg spannende tijd voor onze eigen dochter. Ze wilde graag naar Italië en het
lukte AFS nog niet echt om een goede school en een passend gastgezin te vinden. Tot drie weken
voor de vertrekdatum was het onzeker of ze wel ‘op uitwisselingsjaar’ kon gaan waar ze zo naar had
uitgekeken en waarvoor ze hard gewerkt had. Wat was ze blij toen het verlossende bericht kwam. Na
een goede start bij het gastgezin heeft ze flink wat belemmeringen zelfstandig aangepakt en overwonnen. Ze voelt zich erg thuis in Italië, spreekt de taal al goed en haalt goede resultaten op school.
Het jaar is voor haar nu al geslaagd.
We wisten dat we zelf ook ooit gastgezin wilden worden en besloten dat dit jaar vervroegd te doen,
toen begin augustus AFS nog steeds voor een grote groep studenten in Nederland naar een gastgezin
zocht. AFS is altijd op zoek naar nieuwe gastgezinnen, ook nu wacht nog een aantal studenten in
spanning af of ze geplaatst kunnen worden.
Onze ‘leendochter’ Victoria komt uit Brazilië en zat daar op de vrije school. Bij terugkomst daar moet
ze aantonen dat ze school gevolgd heeft, wat ons schoolprogramma inhoudt en hoe ze het gedaan

heeft. Dat we op de begane grond wonen, overdag de deur niet op slot doen en dicht bij school wonen (13 km), was voor haar het meest bijzonder, denken we. De AFS-organisatie doet haar best om
een goede match te maken tussen de gezinnen en de studenten, en dat is bij ons goed gelukt. Victoria draait net zoals de andere dochters mee in het gezin. Ze heeft meegedaan aan de diverse activiteiten die AFS voor de studenten georganiseerd heeft en voor haar Nederlandse toets haalde ze een
7!
Meer over AFS
AFS verzorgt uitwisselingen in meer dan 60 landen over de hele wereld. De naam 'AFS' staat voor
American Field Service, een vrijwilligers-ambulancedienst in zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog, die hielp met het vervoer van zieken en gewonden op en rond de slagvelden in Europa, ongeacht de nationaliteit van de slachtoffers. Na de Tweede Wereldoorlog besloot een groep van deze
vrijwilligers dat ze actief wilde bijdragen aan het bewaren van de vrede en bedacht uitwisselingen
voor scholieren in gastgezinnen om onderling begrip en respect te bevorderen voor elkaars cultuur,
gewoonten en gebruiken.
AFS Nederland ontvangt niet alleen deelnemers voor een schooljaar of trimester, maar heeft sinds
het komende jaar ook een uitgebreid programma om voor kortere of langere tijd naar het buitenland
te gaan. De leeftijd was altijd tussen 15 en 18 jaar, maar tegenwoordig zijn de mogelijkheden uitgebreid en is uitwisselen ook mogelijk voor volwassenen.
Meer informatie kun je vinden op https://afs.nl/ maar je kunt je vragen ook aan één van ons stellen.
Groetjes, Jan en Sylvia de Heer
j.de.heer@bernardinuscollege.nl of s.deheer@stichtinglvo.nl

Mededelingen
Lesvrij voor proefwerkweek
Op 18 juni na 4e uur hebben de bovenbouwklassen geen lessen meer in verband met de voorbereiding op proefwerkweek.
Op 20 juni na 4e uur hebben de onderbouwklassen geen lessen meer in verband met de voorbereiding op proefwerkweek.

Jéron Bejas AlpeDuez
Jéron Bejas, heeft dit weekend twee keer de AlpeDuez gefietst en een bedrag van €5.331,- opgehaald voor het kankerfonds. Prachtige prestatie, Jéron!

Agenda
Woensdag 12 juni 2019

Parkstad voetbaltoernooi
Uitslag CE1
Taaldorp t/m 14-06

Donderdag 13 juni
2019

JBA

Vrijdag 14 juni 2019

Sportdag 2e klassen

Maandag 17 juni 2019

CE2 t/m 20-06-2019

15.30 – 17.30 uur

Dinsdag 18 juni 2019
Woensdag 19 juni 2019

Proefwerkweek BB

19 t/m 28 juni

Max v.d. Schoot

