
Ouderavond

Gisteravond hadden we een prettige ouderavond op school. De 35 aanwezige 
ouders werden bijgepraat over de missie en visie, het �nanciële perspectief en de 
organisatie opstart vaklessen. Daarnaast was er een gedeelte met toelichting over 
de SOL (samen opleiden leren) dat dit schooljaar ism de vrije school PABO gestart 
is op onze school.

 

 
Carnaval

Vrijdag 17 februari vieren we carnaval op school. Hierbij nodigen we, zoals ook 
aangegeven in het bericht op Parro, graag ouders klassen 1 t/m 6uit. Ouders zijn 
van harte welkom bij onze carnavalsviering in de zaal vanaf 12.15 uur. De kleuters 
hebben hun eigen programma.

Om 12.45 uur is de school voor alle leerlingen uit en begint de voorjaarsvakantie.

Fijne carnaval, alaaf en �jne vakantie!

Jeroen Phijl.

bericht van Jeroen

                                                                                   >
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De wereld dreigt te verdoven

de ingeboren kracht van de ziel.

Herinnering, treedt nu jij

vanuit geestesdiepten lichtend in verschijning,

versterk in mij het schouwen,

dat slechts door wilskracht

zichzelf in stand kan houden.

agenda

17 februari
carnaval

20-24 februari
vakantie

15 maart
studiedag

agenda

25 november
opening Verborgen Parel
5 december
Sinterklaasviering
6 december
studiedag



Kennen jullie de ju�en van kleuterklas 4 al? Ze stellen zich hieronder voor;

 

Mijn naam is Desirée Lemmens en ik ben in 1982 met Kerst geboren te 
Maastricht.  In Maastricht woon ik nog steeds samen met mijn man, zoon (9 
jaar) en dochter (5 jaar). In 2004 ben ik afgestudeerd als logopedist en ben ik 
direct aan het werk gegaan in de gezondheidszorg. Het bloed kruipt echter 
waar het niet gaan kan (ik kom uit een onderwijsfamilie); in 2006 ben ik naast 
mijn werk begonnen aan de verkorte deeltijdpabo. In 2008 ben ik afgestu-
deerd en was ik werkzaam als logopedist én leerkracht in het reguliere 
onderwijs. In 2014 heb ik de overstap gemaakt naar het vrijeschoolonderwijs 
en werk ik dit jaar mijn 9e jaar als leerkracht in de kleuterbouw. Dat voelt nog 
steeds erg goed! Mijn passie heeft dan ook altijd gelegen bij het werken met 
jonge kinderen. In mijn vrije tijd hou ik van wandelen, hardlopen, koken, lezen 
en zingen. Dat laatste doe ik op school ook graag. Verder geniet ik ervan om 
dingen te ondernemen met mijn gezin, vrienden en familie.

Op de BLS ben ik, samen met mijn duopartner Danielle, te vinden in 
kleuterklas 4. Deze klas bevindt zich in de ondergang naast de twee klassen 1. 
Ik werk op maandag, dinsdag en woensdag. Bent u in de buurt, neem dan 
gerust een kijkje!

 

Mijn naam is Daniëlle Soons-Pricken en ik ben een lente-kind uit het jaar 1980 
geboren te Ulestraten. In 1988 ben ik met mijn ouders naar het boerendorp 
Schimmert verhuisd. In 2005 verhuisd naar Beek met mijn man Ralph en daar 
ben ik moeder mogen worden van twee dochters, Esmee (11) en Arwen (9). 
Nu wonen we al een aantal jaren weer in Schimmert. In 2003 ben ik 
afgestudeerd aan de Pabo en de eerste jaren heb ik vervangen in alle groepen 
en ook in het speciaal onderwijs. Het is niet te bedenken, op dit moment, maar 
toen lagen de banen niet voor het oprapen. Toen kreeg ik eindelijk een vast 
contract bij een stichting voor regulier onderwijs. Ik heb specialisatie ‘Jonge 
Kind’ gevolgd op de Pabo en daar ligt ook echt mijn hart! Ik heb altijd het 
gevoel gehad ‘iets’ te missen in het onderwijs dat ik gaf. Vorig jaar heb ik de 
overstap gemaakt naar de Bernard Lievegoed School en ik voelde meteen dat 
dit was, wat ik al die jaren ‘gemist’ had in het reguliere onderwijs.

In mijn vrije tijd hou ik van bakken, wat goed uitkomt, want in de klas doe ik 
dat ook altijd op donderdag (broodjes) en vrijdag (haverkoek). Verder ben ik 
graag buiten in de natuur om te wandelen of om lekker in de tuin te 
rommelen met bloemen of groenten/fruit. Ik hou van zelf dingen maken, dat 
wil zeggen met bloemen, wolvilt of andere doe het zelf-projectjes, als ook 
zingen, muziek maken en lezen.  Met mijn gezin maak ik graag reizen en 
genieten we van lekker eten en gewoon tijd samen doorbrengen als gezin of 
met vrienden en familie.

Zoals Desirée al aangaf ben ik ook te vinden in kleuterklas 4 en wel op 
donderdag en vrijdag.

Wees welkom in onze groep!

 

 

 

 

 

 

 

even voorstellen
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