
Krachtenbundel BLS

Onderstaande bericht heeft eind vorig schooljaar ook in het weekbericht gestaan. 
De toegang tot het document was niet altijd mogelijk zo bleek. Hierin is 
aangepast.

Hopelijk kan nu iedereen zijn kennis, vaardigheden en interesse delen.

Lieve ouders,

Omdat we met elkaar een rijkdom vormen aan kennis, passies en talenten, lijkt het 
ons leuk om een “krachtenbundel” samen te stellen. Heel concreet komt dit neer 
op het creëren van een overzicht van de talenten van alle ouders (die hier aan mee 
willen werken, het is uiteraard niet verplicht) om op die manier uitwisseling te 
stimuleren van elkaars krachten. Dit kan tussen ouders onderling zijn, maar ook 
tussen ouders en de school.

Misschien ben je eens opzoek naar een hovenier, een ict-deskundige of iemand 
met juridische kennis of zoek je een bepaald product. Hoe leuk is het dan om eerst 
een blik te werpen op de “gouden gids” van de BLS om te kijken of hier iemand 
tussenstaat die jou zou kunnen helpen? Ook voor bijvoorbeeld de vaklessen op 
school zou dit ideaal zijn. Zo kan een leerkracht in de bouwperiode bijvoorbeeld 
eenvoudig zien of we iemand “in huis” hebben met expertise op het gebied van 
architectuur of metselwerk om een gastles te verzorgen oid.

Kortom, we zouden graag een overzicht willen creëren van talenten die ouders 
leuk vinden om te delen. Lijkt je dit leuk? Vul dan de bijgevoegde spreadsheet in. 
Krijg je de spreadsheet niet geopend of aangepast? We hangen ook een uitgeprint 
exemplaar op in de centrale hal of mail je expertise & tel nr. en evt website URL 
naar j.phijl@bernardlievegoedschool.eu. Uiteindelijk zullen wij er een overzichtelijk 
geheel van maken op basis van verschillende thema’s waar op gezocht kan 
worden.     

En ps. ben niet bescheiden.. alles kan zinvol zijn! Iets wat voor jezelf heel gewoon 
is, kan een schat voor een ander zijn

Krachtenbundel BLS - Google Sheets

 
Groeten,
Jeroen Phijl 
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Door zich steeds opnieuw te scheppen

wordt de ziel het eigen zijn gewaar;

De wereldgeest streeft voort

door zelfinzicht tot nieuw leven gebracht,

en schept uit zielenduisternis

de wilsvrucht van de eigenzin.

Weekspreuk



Mindfulnesstrainingen voor kinderen bij Mindful InSight Maastricht
Kinderen hebben vaak meer spanning te verduren dan we bese�en. Sociaal, 
emotioneel, in het gezin, op school; kinderen hebben soms wel tien ballen in de 
lucht. Tel hierbij nog eens op wat ze allemaal moeten leren en onthouden. Het is veel.

Spanning kan zich uiten in lichamelijke klachten zoals buikpijn of een gebrekkige 
concentratie. Sommige kinderen leven met negatieve gedachten over zichzelf en 
over hun capaciteiten. Dit kan leiden tot gevoelens van tekortschieten, angst en 
boosheid en de ontwikkeling van een laag zelfbeeld.

Mindfulness kan helpen!
Mindful InSight biedt 8-weekse mindfulnesstrainingen voor kinderen.
Het zijn groepstrainingen die per leeftijd worden ingedeeld en er doen maximaal 8 
kinderen mee per groepje.

De trainingen zijn speels, lichtvoetig en oprecht. Daardoor verandert mindfulness 
in iets wat veel meer lijkt op een spel, een experiment en een avontuur dan een 
zware klus. In de eerste week van Oktober gaan de nieuwe trainingen van start.
Meer informatie over de 8-weekse trainingen is te vinden op:
mindfulinsight.nl

 

 

 

 

Beste ouders,

Een nieuw schooljaar is weer begonnen! En dat betekent natuurlijk ook dat de 
baklessen weer gaan starten. Hiervoor zoek ik nog vrijwilligers die de oven willen 
komen stoken. Ik heb dus geen mensen nodig bij de les zelf, maar bij de oven op 
het schoolplein. Daar wordt namelijk, terwijl ik in de keuken lesgeef, door een 
vrijwilliger vuur in gestookt en hiermee wordt de oven op temperatuur gehouden, 
totdat de broodjes erin kunnen. Dit gebeurt op dinsdagen (behalve de laatste 
dinsdag voor een vakantie) en de stoker is meestal aanwezig tussen 10.00 en 13.00 
(max. 13.30). Het zou �jn zijn als mensen zich hiervoor aanmelden, want de 
stookoven laat de ambacht van het vak wel een stuk beter zien dan de oven in de 
keuken van school.

Daarnaast is een heel belangrijke taak van de stoker dat de kwaliteit van de 
broodjes ook getest wordt. Dus lunchen op die dag is niet nodig!

 Wil je graag hierbij helpen? Dat hoeft niet structureel, kan ook een paar keer in het 
schooljaar. Stuur me een berichtje op: m.vanbussel@bernardlievegoedschool.eu

De kids van klas 3-4-5-6 en ik zullen je mega dankbaar zijn!

Met vriendelijke groet,
Bakju�e Marjolein.
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Hallo Allemaal, 

Ik ben Janna Smeets PABO student leerjaar 2 en ik zal het komende jaar op De 
Bernard Lievegoed school stage lopen. De komende tijd, tot ongeveer februari, zal 
ik in klas 1A te vinden zijn, iedere donderdag en om de 2 weken een hele week. Ze 
zullen op deze dagen ook vaker lessen van mij krijgen of activiteiten met mij doen 
en dat wordt steeds meer. 

Iets over mezelf, Ik ben 18 jaar en woon in Eijsden met mijn ouders en mijn zusje. 
Mij zul je vaak terugvinden in de stad of op het terras want daar houd ik wel van ;) 
ik werk bij Brasserie La Meuse in Eijsden en dat past goed bij mij omdat ik heel 
sociaal ben en houd van mensen en dan voornamelijk kinderen, vandaar dat de 
keuze voor de pabo niet meer heel verrassend was voor de mensen om mij heen 
en voor jullie dan waarschijnlijk ook niet meer. Ik heb sinds kleins af aan gezegd 
‘’mam ik wil juf worden’’ dus er was eigenlijk geen twijfel over mogelijk. Ik vind het 
leuk om kinderen te zien ontwikkelen en in groep 3 leren kinderen heel veel, hier 
wordt de basis gelegd van lezen, schrijven en rekenen en maken ze een grote 
ontwikkeling door. Super leuk en leerzaam dus voor mij!  

Dit was een klein stukje over mij! Jullie zullen me de komende tijd vaak genoeg 
zien en misschien wel langs horen komen, je mag me natuurlijk altijd aanspreken! 
Groetjes Janna 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 
 

 

 

 

even voorstellen

Hallo,

Mijn naam is Renée Christophe, ik ben 18 jaar en ben een van de nieuwe stagiaires 
van de Bernard Lievegoed school. Ik zit in het tweede jaar van de pabo. Ik loop nu 
stage in klas 5. Ik zou mezelf graag nog even willen voorstellen. Ik woon in 
Maastricht en zit op atletiek. Ook geef ik hier training aan de kinderen tussen 6-9 
jaar. Iedere vrijdag middag zing ik in een kinderkoor. Verder vind ik het nog leuk 
om te bakken, af te spreken met vriendinnen en creatief bezig te zijn. Op de 
middelbare school heb ik op het Bernard Lievegoed College gezeten. Hierdoor 
weet ik al een beetje wat de visie van de school is maar dit zal zeker verschillen in 
de onderbouw. Ik vond het heel leuk op deze school, in de middenbouw mocht je 
veel creatieve dingen doen zoals pottenbakken en smeden. In de bovenbouw 
kreeg je meer je eigen vrijheid. Ik kijk positief terug op deze periode en de manier 
van lesgeven.  

Ik zit momenteel in mijn tweede jaar op de Nieuwste Pabo in Sittard. Vorig jaar heb 
ik stage gelopen in groep 5 (klas 3) en bij de kleuters. Nu heb ik dus klas 5, dit vind 
ik heel leuk. Zo kan ik me goed oriënteren op het oudere kind. Ik zal tot februari in 
deze klas zitten. Iedere donderdag ben ik aanwezig en eens in de drie weken de 
gehele week. Ik heb veel zin om de kinderen te leren kennen.  

 

Ik hoop dat we er een leuke tijd van maken!! 

 

even voorstellen
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