
Euritmie
Meester Bert (euritmie voor de klassen 3 t/m 6) heeft recentelijk zijn studie dans & 
euritmie succesvol afgerond. Dit door het geven van een mooie eindpresentatie. 
Mooie vorm van professionalisering en verdieping; pro�ciat!
 
Verhuizing
Vorige week schreef ik een bericht in het weekbericht met de vraag om te helpen 
bij onze verhuizing naar de verborgen parel. Heel �jn dat al enkele ouders hebben 
aangegeven de helpende hand te willen toesteken. Ondertussen kunnen we nog 
steeds hulp gebruiken. Lukt het (gedeeltelijk) om aan te sluiten op vrijdagmiddag 
22 juli van 13 uur tot 15 uur en op maandag 25 juli van 10 uur tot 13 uur dan is dat 
erg �jn en verneem ik het graag via Stuur mij dan een mailtje (j.phijl@bernardlieve-
goedschool.eu)
 
 
St Jan
Afgelopen vrijdag maakten we de beslissing om het vieren van st Jan af te 
gelasten. Dit ivm weersomstandigheden en daaraan gekoppelde veiligheid. 
Achteraf, met de uitgekomen weersverwachting, een zonder meer juiste keuze. 
Dank voor begrip van ouders en ook �jn dat we het alternatief op maandag-
middag toch met elkaar konden vieren en doorbrengen.

Groeten,
Jeroen Phijl

 

Lieve ouders/verzorgers,
Hartelijk dank aan iedereen die de afgelopen week z’n stem heeft uitgebracht op 
de kandidaten die zich verkiesbaar hadden gesteld voor de 2 open posities in de 
oudergeleding van de MR. Het was een zeer spannende verkiezing waarbij tussen 
de nummer 3 en nummer 1 slechts 5 stemmen verschil zat.
Concreet betekent dit dat we Oscar Herijgers en Jurn Glazenburg vanaf 1-8-2022 
mogen verwelkomen in onze MR. Oscar en Jurn, namens de gehele MR en 
schoolleiding gefeliciteerd met jullie verkiezing en welkom in de MR.
 
De uitslag van deze verkiezing betekent tevens dat we na drie jaar afscheid zullen 
gaan nemen van Fleur Smeets en Carol Buschgens. Fleur en Carol hebben onder 
zeer bijzondere omstandigheden de afgelopen jaren hun rol vervuld binnen de 
MR. We zijn hen beiden ontzettend dankbaar voor hun inzet om enerzijds de rust 
terug te laten keren op school maar ook voor hun constructiviteit om onze school 
verder te brengen.
 
Mocht u nog vragen hebben over de verkiezingen stuur dan een email aan 
mr@bernardlievegoedschool.eu

 

     

 

 
 

 

 Weekbericht nr. 426
30 juni 2022

 
 

 

 

 

En ben ik hoog in het zinnelijk beleven,

dan ontvlamt in de diepten van mijn ziel

uit de vuurwereld van de geest

het waarheidswoord der goden:

Doorzoek voorvoelend geestesgronden

om je geestverwantschap te ontdekken.
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