
Verbouwing verborgen parel
Waar ik vorige week nog een aantal foto’s deelde met vorderingen, is de planning 
nu ook helder. Oplevering van de verbouwing zal gebeuren in de week vóór de 
zomervakantie. In het nieuwe gebouw krijgen de klassen 3, 4, 5 en 6 een nieuw 
lokaal. Er is dus enige verhuisactiviteit nodig. Dit willen we gaan doen op 
vrijdagmiddag 22 juli en maandag 25 juli. Vele handen maken daarin licht werk. 
Komen jullie een handje toesteken? Meer info en tijden volgen nog, noteer beide 
momenten al in jullie agenda.
Daarnaast zal ook in de eerste of laatste week van de zomervakantie de noodunit 
worden opgehaald. Dat is een opluchting voor ons schoolplein en ons uitzicht.

 
Formatie nieuwe schooljaar
Aangaande de formatie voor het nieuwe schooljaar heb ik afgelopen vrijdag per 
klas de ouders geïnformeerd. Graag deel ik ook nog het volledige overzicht met 
jullie.

Formatie schooljaar 2022-2023

Kleuterklas 1: Audrey + Carin
Kleuterklas 2: Annabella + Suzanne
Kleuterklas 3: Susanne v. G. + Vera
Kleuterklas 4: Desirée + Daniëlle
Klas 1A: Galya
Klas 1B: Björn
Klas 2A: Susanne G. + Francoise
Klas 2B: Hanneke + Jill
Klas 3A: Hilde + Claudia
Klas 3B: Marjolein + Simone
Klas 4: Sandrien
Klas 5: Mitch
Klas 6: Mariëlle + Matthia
Flexleerkrachten
Rachelle + Susanne G.
 

Professionalisering is daarnaast een groot goed, hier hechten we als team BLS veel 
waarde aan. Dit ook gericht op ons onderwijsconcept gebaseerd op de antroposo-

bestond hierover. Dit schooljaar en volgend schooljaar zijn er een aantal collega’s 
bezig geweest/voornemens aan de slag te gaan hiermee. Juf Desiree en juf 
Matthia hebben de basisopleiding vrije school onderwijs BVO succesvol afgerond. 
Juf Susanne G, Danielle en Hanneke gaan dit jaar met deze opleiding starten. Ikzelf 
heb de opleiding leidinggeven aan de vrije school praktijk dit schooljaar afgerond. 
Daarnaast gaan er 5 collega’s komende zomer deelnemen aan de lerarenweek. Juf 
Audrey, juf Susanne G, juf Francoise, juf Jill en juf Sandrien zullen een week in Zeist 
vertoeven om zich te verdiepen in het vrije school onderwijs.

Oudergiftplan
De afgelopen tijd heeft MR en schoolleider afgestemd inzake het plan besteding 
oudergift. Dit plan is door beide geaccordeerd en daarmee vastgesteld. Graag 
delen we dit met alle ouders. Om op die manier transparantie en duidelijkheid te 
bieden in de daadwerkelijke besteding van de oudergift. Het plan is te vinden als 
onderdeel van de notulen van 31 maart 2022 via Bernard Lievegoed School 
Maastricht Basisonderwijs - Vastgestelde notulen

Zomerlezing
In de bijlage vinden jullie een uitnodiging over natuurwezens en Johannes de 
Doper. Meer info en aanmelden kan door de bijlage door te nemen.

Groeten,
Jeroen Phijl
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Tot zomerse hoogten

verheft zich het lichtende wezen van de zon;

Het neemt mijn menselijk voelen

in de wijdten van zijn ruimte mee.

Een voorgevoel beroert mij innerlijk,

laat mij vaagbewust beleven,

beseffen zul je eens:

nu werd jij beleefd door een godswezen.

Weekspreuk

BERNARD
LIEVEGOED SCHOOL
Basisschool voor Vrijeschoolonderwijs Maastricht

bericht van Jeroen

agenda

vrijdag 24 juni Sint Jansfeest
vrijdag 22 juli start zomervakantie

dinsdag 14 juni ouderavond
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