
Team BLS

In de weken na de herfstvakantie zullen we ouders nader kennis laten maken met 
de collega’s van team BLS. Per week volgt er een stukje van een of meerdere 
collega’s. Vanuit klassen, maar ook onderwijsondersteuning. Op die manier laten 
we zien wie we zijn, wat onze interesses zijn, waar we goed in zijn. Zo vinden en 
herkennen ouders ons beter op school.

Hiernaast alvast de groepsfoto van vorig jaar met het grootste gedeelte van het 
team op de foto;

Bovenste rij; juf Esther (leraarondersteuner), juf Marielle (klas 6), juf Jill (IB en klas 
2b), juf Vera (kleuterklas 4), juf Audrey (kleuterklas 1)

Achterste rij staand; meester Jez (BBL vorig jaar), juf Hanneke (klas 2b), juf Sandrien 
(klas 4), meester Mitch (klas 5), meester Caspar (momenteel jaar verlof), meester 
Jeroen (schoolleider), juf Chanel (stagiaire vorig jaar)

Voorste rij staan; juf Dara (vervanger), juf Desiree (kleuterklas 4), juf Danielle 
(kleuterklas 4), juf Suzanne P (kleuterklas 2), juf Priscilla (leraarondersteuner, 
momenteel klas 1b), juf Francoise (klas 2a), juf Susanne G (klas 2a en �ex), juf Amy 
(stagiaire vorig jaar)

Voorste rij knielend; juf Matthia (klas 6), juf Claudia (klas 3a), juf Simone (klas 3b), 
juf Hilde (klas 3a), Juf Rachelle (IB en �ex), juf Marjolein (klas 3b)

 

Opening verborgen parel
Sinds dit schooljaar gebruiken we met genoegen ons nieuwe gebouw aan de 
Randwyksingel. Hierin krijgen nu 5 klassen onderwijs en gebruiken we ook enkele 
overige ruimtes. Vorig jaar door een prijsvraag met winnaar Olaf is het gebouw 
(om)gedoopt tot “de verborgen parel”. Momenteel en in de herfstvakantie worden 
de laatste puntjes op de i gezet voor wat betreft inrichting. Om het gebouw ook 
o�cieel te openen hebben we Johan Pas, wethouder van onder meer onderwijs te 
Maastricht, uitgenodigd. Dit zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 25 november. 
Willen jullie dit moment al noteren? Ouders zijn nl ook van harte welkom. Na de 
herfstvakantie volgt er nog een uitnodiging voor eenieder.

 

Werkgroep speelplaats
Afgelopen zaterdag kon de werkgroep speelplaats door geringe aanmeldingen en 
enkele afmeldingen helaas geen doorgang vinden. Een nieuw moment om aan de 
slag te gaan is zaterdag 12 november. Check de site www.komnuinbeweging.nl

Aanmelden en meer info is ook te krijgen via speelplaatsenbls@gmail.com

Lid worden van de Speelplaatsen WhatsApp groep?
Meld je aan: chat.whatsapp.com/EPybfrZgwF798rWduFrt0Z

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

bericht van Jeroen
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agenda

donderdag 14 oktober
ko�euurtje (9-10.00)

woensdag 2 november
gedenkstonde

Innerlijk tot nieuw leven gewekt,

kan ik de wijdten

van mijn eigen wezen doorvoelen,

en vervuld van kracht gedachtestralen

uit zielenzonnemacht

de levensraadselen tot oplossing schenken,

en menige wens doen vervullen,

waarvan de hoop reeds was vervlogen.

http://www.komnuinbeweging.nl
http://Chat.whatsapp.com/EPybfrZgwF798rWduFrt0Z


Via een ouder kreeg ik onderstaande bericht dat ik onderschrijf en dat de spijker 
op zijn kop slaat en dat ik graag wil delen met alle ouders;

Evenwicht:

We horen vaker dat er te weinig aanmeldingen zijn en dat is jammer... Maar hoe je 
ook kijkt naar de situatie, het is een trend waarbij wij onze verwachtingen, hopen 
en veronderstellingen moeten laten varen.
Dat wil niet zeggen dat er niks georganiseerd moet worden!
Ik vind persoonlijk dat de basis van de tuin van de school aan de school zelf is. Ja, 
maar wij als ouders, dragen de school? Klopt maar daar moet duidelijker over 
gecommuniceerd worden. Nu lijkt het op onwil of desinteresse( ik weet niet of   
dat het is)
Met alle credits naar Patrick die met zijn energie en bevlogenheid dit onderneemt.

Kortom:
Als er te weinig aanmeldingen zijn, dan is dat zo. Geen verlies van energie of 
positieve instelling maar een duiding. Wat ligt hier ten grondslag?
Dit trek zich natuurlijk veel verder en is een maatschappelijk thema maar wel 
belangrijk om dit niet te centreren naar school maar als een maatschappelijk 
gegeven.
Voer voor communicatie, overleg.

Ko�euurtje
Komende vrijdag 14 uur van 9uur tot 10uur trappen we af met het eerste ko�e (of 
thee) uurtje van het schooljaar. Om elkaar te ontmoeten en met elkaar uit te 
wisselen.
Het ko�euurtje vindt plaats in “de oude klas 5”, het leslokaal op de bovenste 
verdieping van het hoofdgebouw. Tot dan!?

 
BHV
Afgelopen dinsdagavond hebben we weer met meerdere collega’s de cursus 
herhaling bedrijfshulpverlener met ook onderdeel EHBO gevolgd. Dit ook met z’n 
allen met goed gevolg afgelegd. De komende weken gaan we verder met het 
optimaliseren van een veilig structuur en voorwaarden op onze school.

 
India
Woensdagochtend zijn enkele collega’s van onze school (juf Galya en juf Hilde) 
vertrokken naar India om daar een Waldorfschool mee te helpen ontwikkelen. Dit 
samen met nog andere collega’s van stichting Pallas. Ze houden ons op de hoogte 
over hun ervaringen en ontwikkelingen.

 

Houtoven
Onze houtoven, gebruikt bij de baklessen en andere bakactiviteiten, is momenteel 
helaas buiten werking. Door brandstichting van vermoedelijk hangjeugd, onder 
de oven bleven de balken smeulen en kon de brandweer geen andere mogelijk-
heid vinden om te blussen door een gat te maken in de vloer van de oven. Vorige 
week woensdag is de brandweer tweemaal op school geweest om alles in het 
werk te stellen om, in eerste instantie de oven te redden. Voor nu is dat niet gelukt. 
Enkele collega’s hebben, op aandringen van de brandweer, de wacht gehouden 
bij de eerste actie die werd uitgezet met schuim. Toen dat geen soelaas bood 
hebben we laat in de avond samen met brandweer helaas een gat in de vloer 

moeten maken. De foto’s zijn de stille getuigen.

Natuurlijk een verdrietig bericht, maar al snel kwamen we in de modus van 
oplossen. Zelfs kinderen denken mee! Ook de gemeente is partij in deze en heeft 
aangegeven mee naar oplossingen te willen zoeken om herstel mogelijk te 
maken. Ten tijde van schrijven van dit bericht hebben we daar nog geen concrete 
terugkoppeling op mogen ontvangen.

De oplossingen in gedachten zijn divers, waarover later meer. Twee kinderen van 
klas 1a hebben een mogelijke oplossing al voorhanden en zelfs uitgetekend. 
Pieter en Jelle brachten onderstaande bouwtekening voor herstel. Succes 
gegarandeerd!

Ik hou jullie op de hoogte over ontwikkelingen!

Jeroen Phijl
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nieuw!!



Hallo allemaal, 

Ik ben Linda Jansen en woon in Maastricht met mijn vriend, tweeling van 18, 
lapjeskat en twee cavia’s. In september ben ik met Pabo Flex in Sittard begonnen 
om me te laten omscholen tot basisschoolleerkracht. Het komende half jaar sta ik 
op donderdag in klas 2B bij Jill Stevens, die mij de �jne kneepjes van het vak gaat 
leren. 
Hiervoor heb ik kunstgeschiedenis gedoceerd aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam en de Rijksuniversiteit in Groningen, en daarnaast heb ik rondleidin-
gen gegeven in het Bonnefantenmuseum. Verder heb ik ook altijd zelf getekend 
en geschilderd, de laatste jaren met veel plezier bij Kumulus. Ik ben daarom heel 
blij stage te kunnen lopen bij de Bernard Lievegoedschool, waar de creativiteit van 
het kind centraal staat.

Mijn naam is Danique Lemmens, ik ben 23 jaar oud en ik woon in Partij. Ik heb een 
hondje genaamd Nala en ik woon samen met mijn moeder en vader. Mijn zusje is 
woonachtig in Italië.
Mijn hobby’s zijn voetbal, rennen en bootcampen. Wat mij uniek maakt is dat ik 
altijd te herkennen ben aan mijn goede humeur, reizen die ik gemaakt heb en 
mijn sportiviteit. Reizen is een groot onderdeel van mijn leven. 
In 2013 heb ik vrijwilligerswerk gedaan op een basisschool in Senegal, Afrika. In 
2017 Heb ik 3 maanden gewerkt op een summer camp in Seattle, Amerika met 
kinderen tussen de 6 en 18 jaar oud.
In 2018 ben ik afgestudeerd aan het CIOS in Sittard. Hier heb ik veel ervaring op 
mogen doen in het lesgeven.
In 2019 heb ik als vrijwilliger lesgegeven aan kinderen met een handicap tussen 
de 2 en 16 jaar oud in Zanzibar, Afrika.
Dit jaar ben ik met succes afgestudeerd aan de helpende plus opleiding in 
Maastricht. Een passie voor de zorg en het samenwerken met mensen heeft er 
altijd ingezeten.
Dit schooljaar ben ik gestart aan de opleiding pedagogiek in Sittard. Mijn eerste 
stage mag ik binnen het Bernard Lievegoed doen. Ik ben erg enthousiast en kijk 
uit naar alle ervaringen. 

 Hallo allemaal,
Ik ben El�e Eisenga en ik ben 16 jaar. Ik kom het komende jaar stage lopen op de 
Bernard lievegoed school in Maastricht. Ik zit bij de kleuterklas met de ju�en 
Desiree en Danielle. Ik vind het leuk om voor uw kinderen Ju�e El�e en ik heb 
heel veel zin in de komende tijd. Ik zie jullie snel voorbijkomen in de gangen.
Groetjes El�e
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even voorstellen



Aanvang: 20.00 uur

Woensdag 2 november 2022 is het weer ALLERZIELEN.
Dit is van oudsher een dag waarop wij denken aan de mensen, die ons zijn 
voorgegaan. Zij leiden een zó andere vorm van leven, dat die voor ons alledaags 
bewustzijn niet zomaar waarneembaar is. Wij kunnen onze geliefden aan 
weerszijde van geboorte en dood alleen maar volgen met onze gevoelens en onze 
beste gedachten. Maar de rol die zij spelen in ons levenslot willen wij nooit 
vergeten. Ooit zijn we innerlijk met elkaar verbonden geraakt: wij willen onze 
verbondenheid recht doen en in ere houden door hen jaarlijks gemeenschappelijk 
te gedenken.

Vanuit de antroposo�sche beweging en ook vanuit De Christengemeenschap 
wordt er jaarlijks op vele plaatsen in Nederland aandacht besteed aan onze 
overledenen en aan de plaats die zij voor altijd in ons leven innemen. Fon Nijssen 
nam in het jaar 2004 het initiatief om vanuit de Bernard Lievegoed Schoolge-
meenschap ook in Maastricht een gedenkstonde te houden. De overleden 
leerlingen, oud-leerlingen, broertjes en zusjes, ouders, leraren en ook een aantal
andere mensen in en rondom de schoolgemeenschap blijven, door de verbinding 
met hun dierbaren, voor altijd deel uitmaken van het grote geheel. Ieder jaar 
opnieuw wordt tijdens de Gedenkstonde hun eigen plek in ieders hart en ons aller 
leven bevestigd. En ieder jaar komen er nieuwe namen bij. Mensen die langer dan 
30 jaar geleden zijn overleden, staan hun plaatsje in de namenrij aan hen af, maar 
ook zij blijven erbij horen. In het Gedenkboek worden alle namen opgetekend: wij 
nodigen u uit om bij de naam een foto in te leveren, ter herinnering.

Ook de Waakgroep Portam neemt sinds 2008 deel aan de organisatie; het 
herdenken van onze overledenen staat daarmee open voor een verder reikende 
kring van verwant voelende mensen.
De bijeenkomst duurt weinig langer dan een uur: muziek, woorden over de 
verbinding van de mensen op aarde met de mensen in de geestelijke wereld en 
het uitspreken van hun namen, zijn daarbij belangrijke elementen. Voor iedere 
overledene die wij in ons hart willen meedragen, steken wij een kaarsje aan.

In de hal is er na a�oop ko�e en thee. Voor mensen die elkaar kennen en willen 
begroeten, is dat meteen een gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. De vorm 
van de Gedenkstonde blijft die van een ingetogen bijeenkomst, bedoeld voor 
volwassenen. Voor jonge kinderen is zij qua inhoud niet zo geschikt. 
Mocht u verder nog vragen hebben over de Gedenkstonde, neemt u dan gerust 
even contact op met:
mevr. Tonnie Hendriks: tel. 06-8004 1841/of a.a.m.hendriks@kpnplanet.nl of met
mevr. Elzien Lochs: elzienlochs@hotmail.com
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