
Toiletten hoofdgebouw
De planning renovatie toiletten hoofdgebouw wordt eindelijk concreet! De 
toiletpotten staan al een poos in ons gebouw te wachten, de vloeren worden in 
februari verwacht. Dat betekent dat ze rond de carnaval gaan starten met 
werkzaamheden. Ook dat zal net als de verfwerkzaamheden enige overlast met 
zich mee brengen, we zullen altijd zorgen dat er toiletten in de buurt te gebruiken 
zijn en daar waar mogelijk na schooltijden plannen.

 

Saluto Genese
Birgit  Spoorenberg wil graag een ééndaagse cursus verzorgen op school voor 
ouders en personeel. De �yer in de bijlage vertelt meer info. Zsm aanmelden is 
wenselijk ivm inventarisatie groepsgrootte

 

 Vacature Istia
Twee lieve collega’s voor de Voorschoolse Opvang (VSO)

Wij zoeken een lieve enthousiaste collega voor de dagelijkse opvang van 07.30 uur 
tot 08.45 uur.

Je werkt samen met een vaste collega om de kinderen op te vangen in de 
Voorschoolse Opvang. De kinderen komen binnen vanaf 7:45 en gaan om 8:45 
naar school. Bij ons kunnen ze rustig opstarten, een spelletje doen, even naar 
buiten gaan of nog een boterham eten voordat ze naar school gaan.
Wie komt ons team versterken?

Neem contact op met Jeannine Cremers onze locatieleider. Je kunt dit persoonlijk 
doen door, als je op school bent even langs te gaan of door je CV te versturen naar 
j.cremers@maastricht.istiakinderopvang.nl

 

Classic Expres
Binnenkort krijgen we op de BLS bezoek van de classic expres; een mobiele 
concertzaal!  Hij zal er zijn vanaf maandag 27 feb t/m woensdag 1 maart. De 
klassen 1 t/m 6 zullen een concert bezoeken. Het �lmpje op hun site laat een 
mooi beeld zien wat kinderen kunnen verwachten. De trailer die wordt 
uitgeschoven en opgezet als concertzaal zal plaatsnemen op een parkeerplaats 
van MECC. Op die manier kunnen we op een veilige manier en te voet richting de 
muziek.

 

bericht van Jeroen
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In de diepten van de winter

wordt het ware geesteszijn steeds warmer;

Het geeft de schijn der wereld

door hartenkrachten het vermogen tot bestaan;

Versterkt, de wereldkoude weerstaande,

het zielenvuur in het menselijk innerlijk.

agenda
27 januari
studiedag

2 februari
cursus salutogenese

17 februari
carnaval

agenda

25 november
opening Verborgen Parel
5 december
Sinterklaasviering
6 december
studiedag

https://www.classicexpress.nl/


Ik ben Esther Engelbert, werkzaam als Leraarondersteuner op onze school.

Sinds 2007 ben ik via mijn kinderen, Ivana, Frederique, Roef en Fay (klas 6) 
verbonden aan deze school. Sinds 2018 werkzaam als Leraarondersteuner.  Toen ik 
in 2007 als ouder deze school binnenstapte voelde dit als een warm bad! En na 
een aantal jaren betrokken ouder en klassenouder te zijn geweest, waagde ik de 
sprong en startte ik in ons mooie Vrijeschool Onderwijs. Ik zeg altijd; ik heb de 
leukste baan van de hele school! Want ik mag in alle klassen werken.  Voornamelijk 
met kleine groepjes, dat is �jn en e�ectief. Het is een uitdaging om net dat extra’s 
te doen om de kinderen wel met plezier aan het lezen of leren te krijgen. Mijn 
eigen voorkeur ligt bij rekenen maar ook bij lezen uiteraard, dit doe ik zelf ook 
veel. Ik heb dan ook een hele collectie (kinder)boeken. Ik neem vaak eigen boekjes 
mee om met de kinderen te lezen of voor te lezen. Voorlezen doe ik heel graag. 
Mijn dagen zijn meestal volgepland met diverse groepjes uit verschillende klassen 
maar soms vervang ik een dagje voor een zieke/afwezige collega.

Momenteel sta ik 3 ochtenden in de week samen met Mitch in klas 5, en dat is heel 
�jn.
Weer een andere invulling van mijn functie.
Tijdens de pauze heb ik pleinwacht bij de kleuters en klassen 1-2 zodat ik bij alle 
kinderen betrokken ben en dat maakt het heel afwisselend en leuk.
Kinderen zijn mijn passie!

Daarnaast ben ik op school BHV-er en neem ik het grootste gedeelte van EHBO op 
me. Ik ben zelf al jaren verbonden aan een EHBO-vereniging.  Het liefst maak ik 
bordtekeningen, dat vind ik erg ontspannend. Het resultaat achteraf geeft mij veel 
voldoening. 

In mijn vrije tijd, ga ik graag naar yoga en wandel ik veel met mijn hondje Oggi in 
het Savelsbos.
Ik ga graag op vakantie met mijn kinderen, liefst naar Italië, ik spreek een beetje 
Italiaans.  Sinds kort heb ik een kajuitboot en ben ik bezig om deze nieuwe hobby 
eigen te maken. Want op het water is het heerlijk rustgevend.

De meeste mensen kennen mij misschien wel als fotograaf van de school. Al jaren 
ben ik de vaste fotograaf bij de jaarfeesten, toneelstukken of andere festiviteiten 
en optredens. Dan kijk ik graag door mijn lens naar de onbetaalbare kinders-
noetjes, want daar doen we het toch allemaal voor…..

ju�e Esther

 

 

even voorstellen
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ÉÉNDAAGSE CURSUS

SALUTOGENESE
OORZAKEN VAN GEZONDHEID

We zien het zóveel om ons heen: verlies van fysieke en mentale gezondheid.
Niet alleen bij ouderen, ook bij jongeren en kinderen worden steeds vaker chronische  

aandoeningen en stress gerelateerde klachten geconstateerd. Misschien herkennen we  
het ook wel bij ons zelf...

Zijn wij voorbestemd om chronisch ziek te worden? Is er iets dat we kunnen doen?

Hoe zou het zijn om inzicht te hebben in manieren om je gezondheid te stimuleren,  
je weerstand te verbeteren en je stresshormonen in balans te brengen (óók als er eventueel al 

klachten zijn of een diagnose gesteld is)?

Voormalig huisarts en arts in de klinische Psycho-Neuro-Immunologie Birgit Spoorenberg  
neemt je in vogelvlucht en begrijpelijke bewoordingen mee langs diverse orgaansystemen en 
wijst je, met allerlei praktisch toepasbare leefstijladviezen, op de oorzaken van gezondheid.

Want we hebben veel meer touwtjes in handen dan we wellicht eerder dachten!

Je gaat naar huis met beknopte informatie over de werking van het lichaam en een hoofd vol 
inspiratie om direct zelf mee aan de slag te gaan.

Na afloop van de cursus is er de mogelijkheid middels een 
donatie je waardering te laten blijken.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Meer informatie en aanmelden via: 
www.cursussalutogenese.nl

Houd rekening met een beperkt aantal plaatsen. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

bij de Bernard 
Lievegoedschool,
Leuvenlaan in 
Maastricht
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Donderdag
2 februari 2023
van 9:00 tot 14:30 uur
(tijdens schooltijd)
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