
Voorstellen team BLS

Zoals reeds eerder aangeven in het weekbericht nemen we jullie de komende tijd 
mee in een “rondje team BLS”. Op die manier geven we een inkijk in de mensen die 
allemaal aan het werk zijn op de BLS. Momenteel of in de toekomst met uw kind, 
als aanspreekpunt bij de administratie, als inrichter van zorg, als conciërge op de 
speelplaats, enz.

Ik doe graag de aftrap en de komende weken zullen al mijn collega’s kris kras door 
school volgen.

Mijn naam is Jeroen Phijl, ik ben in de jaren 70 van de vorige eeuw geboren in 
Heerlen. Zoals dat destijds voor zovelen gold in de vroedvrouwenschool. Ik woon 
mijn hele leven in het mooie Heuvelland waarmee ik me ook erg verwant en 
verbonden voel. Hier wil ik zijn, hier kom ik terug. Met mijn vrouw, dochter en 
zoon voelen we ons prettig en vertrouwd in het zuiden van het land.

Sinds mei 2000 werk ik in het onderwijs, sinds augustus 2021 op de Bernard 
Lievegoedschool. Na dik 20 jaar speciaal onderwijs, maakte ik de overstap naar het 
vrije school onderwijs. Vorig jaar was wennen aan een hoop zaken, maar 
ondertussen waren er ook voldoende collega’s, kinderen en ouders om mij 
wegwijs te maken. Ik heb mijn draai gevonden op de BLS en ook binnen stichting 
Pallas. In gezamenlijkheid werken we aan mooie zaken, direct of indirect ter 
ontwikkeling van de kinderen. Enkele zaken zijn zichtbaar, anderen voelbaar en 
weer anderen (vooralsnog) minder merkbaar. Oprecht kan ik toegeven dat we in 
goeie ontwikkelingen zitten waarin we gepaste stappen zetten in logische 

volgorde en met realistisch en werkbaar tempo. Zo leren we zelf en willen we de 
kinderen op een bevlogen wijze laten leren met hoofd, hart en handen.

In mijn vrije tijd loop ik graag hard, ga een stuk lopen met mijn hond, bezoek een 
voetbalwedstrijd of “pruts” wat in de tuin. Ik hou ook van lezen, muziek luisteren 
en ko�e drinken. Het bourgondische leven (lekker en toch ook verantwoord eten 
en drinken) is mij als volbloed Limburger niet vreemd.

Mede door de juiste ontspanning tracht ik op de BLS passende inspanning te 
leveren. Tot snel op school!
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agenda

vrijdag 11 november
Sint Maartensfeest

Het licht uit geestesdiepten,

streeft naar buiten gelijk de zon:

het wordt tot wilskracht van het leven

en straalt zijn licht in het duister van de zinnen,

om krachten voort te brengen,

die scheppingsmachten vanuit zielenkracht

in het werk der mensen laten rijpen.
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OPROEP

Vrijdag 11 november zullen we het Sint Maar-

tensfeest vieren. De glazen lichtjes worden 

al driftig beplakt en volgende week worden 

de knolletjes uitgehold.

Na de wandeling door de wijk wordt er op 

het voorplein vegetarische soep verkocht. 

De opbrengst daarvan is voor het kamp 

van klas 6.

Wie wil vegetarische soep maken, hetzij 

tomaten- hetzij pompoensoep, en deze 

meenemen naar school om daar op te 

warmen? 

Laat het ajb weten aan de werkgroep 

Sint Maarten via 

f.jeukens@bernardlievegoedschool.eu 

CJG043 is een dienst van de Maastricht-Heuvelland gemeenten. Ze zijn er voor alle 
ouders (to be) met informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Omdat het 
opvoeden van kinderen nu eenmaal niet altijd vanzelf gaat!

CJG043 is momenteel bezig met het (beter) afstemmen van hun content en het 
gebruik van hun kanalen op de behoeften van ouders in de regio.

Om input te verzamelen hebben ze een korte vragenlijst ontwikkeld: 
Vragenlijst CJG043 - CJG043

Onder alle deelnemers verloten CJG een aantal kaartjes voor Fun Valley.

 

Komende zaterdag 12 november zal de werkgroep speelplaats weer aan de slag 
gaan op school. Deze zaterdag voornamelijk om boomschors te verdelen onder 
de opgeknapte speeltoestellen.

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

Het aanvangstijdstip is, in verband met de intocht van de goedheiligman, iets 
aangepast. Starttijd is 8uur ipv 9uur. Eindtijd 10uur30.

Kom jij ook helpen? Vele handen maken licht werk, zelfs dit lichte werk....

De opening van de verborgen parel staat, zoals eerder aangegeven, gepland voor 
vrijdag 25 november. De gehele schooldag staat in het teken van activiteiten voor 
de kinderen, de o�ciële opening waar ook ouders en overige belanghebbenden 
voor worden uitgenodigd is om 15uur30. De festiviteiten voor aanwezigen duren 
tot 18uur.

Enkele behulpzame ouders werken momenteel het programma uit. Zie nu alvast 
de uitnodiging voor meer info en zsm dit weekbericht voor aanvullende 
informatie programma.

Tot dan!

In week 45, dat is volgende week, wordt de poort aan de Leuvenlaan vernieuwd.-
Na het weghalen van de noodunits in de zomer kon deze niet meteen worden 
hersteld. Vanaf volgende week zullen we een nieuwe dubbele poort hebben. 
Mogelijk hebben we nog wat overlast door werkzaamheden, maar hierna hebben 
we een mooie entree die ook weer esthetisch het aanzien waard is.

vragenlijst CJ043 vernieuwing poort hoofdingang

opening Verborgen Parel

werkgroep speelplaats

http://chat.whatsapp.com/EPybfrZgwF798rWduFrt0Z
http://www.komnuinbeweging.nl
http://www.cjg043.nl/vragenlijst
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Sint Maarten

Op vrijdag 11 november vieren we het Sint Maartensfeest.

Het programma voor Sint Maarten ziet er als volgt uit:

Overdag:
Kleuters:
De kinderen nemen ’s ochtends hun uitgeholde knolletje mee naar school. De 
kleuterbouw zal met de kleuterklassen een lichtjestocht over de schoolpleinen 
maken. Hierna zal het tafelspel van het meisje met lantaarntje gespeeld worden 
in de zaal voor alle kleuterklassen. Dan zal het ritme van de dag worden 
opgepakt. De kleuters zullen aan een feestelijk gedekte tafel pannenkoeken eten 
en chocomel drinken.

Klas 1 t/m 6 hebben een eigen programma: hierover volgt een Parro-bericht van 

Avondprogramma:
16:45 uur:
Centraal verzamelen op het voorplein per leerjaar, ieder op een eigen, aangege-
ven plek. 
Samen zingen we het openingsliedje.
17.00 uur:

Klassen 1 a en 1b vertrekken olv de klassenleerkrachten voor de wandeling naar 
het veldje (speeltuin). Hier zitten rijkvrouwen / mannen. Hier mogen ze een liedje 

zingen en worden appeltjes uitgereikt. Dan vervolgen ze de weg weer terug naar 
school. Daar krijgen ze een beker chocomel en zakje rozijnen. Ouders mogen met 
hun kinderen meelopen.

Klassen 2a en 2b vertrekken olv de klassenleerkrachten voor de wandeling naar 
het veldje (voetbalveld). Hier zitten rijkvrouwen / mannen. Hier mogen ze een 
liedje zingen en worden appeltjes uitgereikt. Dan vervolgen ze de weg weer terug 
naar school. Daar krijgen ze een beker chocomel en zakje rozijnen. Ouders mogen 
met hun kinderen meelopen.

Klassen 3a en 3b vertrekken olv de klassenleerkrachten voor de wandeling naar 
de chinees. Hier zitten rijkvrouwen / mannen. Hier mogen ze een liedje zingen en 
worden appeltjes uitgereikt. Dan vervolgen ze de weg weer terug naar school. 
Daar krijgen ze een beker chocomel en zakje rozijnen. Ouders mogen met hun 
kinderen meelopen.

Op het plein zal ook lekkere soep worden verkocht voor het kamp van de zesde 
klas.
We verwachten dat alle klassen rond 17.40 weer terug zijn. Nadat de kinderen wat 
lekkers hebben gekregen van de rijkmannen en - vrouwen en samen nog even 
napraten, gaan ze weer naar huis.

Klassen 4 en 5 hebben een eigen programma, waarvan ouders op de hoogte 
worden gesteld per e-mail/parro-bericht.

Klas 6 Helpt mee in de organisatie (verzorging chocomel en soep, uitdelen 
appeltjes en rozijntjes, rijkmannen, rijkvrouwen, opruimen... enzovoorts).

Om 18.15 uur sluit de werkgroep Sint Maarten de poorten.

OPROEP AAN ALLE OUDERS:

We willen graag het voorplein versieren met potjes, waar lichtjes inzitten. Het zou 

bijvoorbeeld de jam of honing), zodat we deze kunnen versieren in de klassen!

We gaan er met z’n allen een mooi feest van 
maken.
Met vriendelijke groet,
Juf Daniëlle, juf Priscilla, meester 
Mitch en juf Françoise
werkgroep Sint Maarten
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