
Ophalen Randwijcksingel

Regelmatig constateren we gevaarlijke situaties met kinderen die in de parel hun 
klas hebben en worden opgehaald met de auto. Ouders staan vaak geparkeerd 
aan de overkant van de Randwijcksingel en laten hun kinderen oversteken. Deze 
weg is druk en onoverzichtelijk waarin we als team BLS “ons hart soms vasthou-
den”. Dringend verzoek is om te parkeren op de daarvoor georganiseerde plekken 
zoals ook te zien op de parkeerkaart en de kinderen op een veilige manier op te 
halen.

Verlof school

Regelmatig krijgen we verzoeken voor verlof buiten de schoolvakanties. Wetmatig 
zijn we aan een aantal afspraken en regels gebonden waar we ouders en 
verzorgers nog eens graag op willen wijzen en wat te vinden is op pagina 20 van 
onze schoolgids.

www.bernardlievegoedschool.com/.cm4all/uproc.ph-
p/0/2022-2023/schoolgids2022-2023v1.pdf?cdp=a&_=183709ad043

 

Parkeerschade

Helaas heeft een collega van MIK Villa Luna schade aan haar auto geconstateerd 
na maandag 7 november. Dit is gebeurd tijdens het ophalen na schooltijd. Haar 
geparkeerde auto heeft schade opgelopen met inparkeren of uitrijden van een 
andere auto op de parkeerplaats voor het kinderdagverblijf  Villa Luna (beugel 
plekken). Heeft u iets gezien of gemerkt dan vernemen we het graag. Het gaat op 
een witte Peugeot 508.

Jeroen Phijl
Schoolleider
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agenda

vrijdag 11 november
Sint Maartensfeest

Ik beleef hoe werkzaam de eigenkracht

sterker wordend mij aan de wereld geeft;

mijn eigenwezen voel ik krachtig

tot klaarheid komen

in het weven van het levenslot.
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even voorstellen

BLS in India

Vandaag de beurt aan Egon Schreuder. Egon vult als conciërge de plek in van 
Faarne die enkele jaren aan onze school verbonden was. Faarne heeft afscheid 
genomen van de BLS. Egon zullen jullie regelmatig zien rondlopen op schoolplei-
nen en in ons gebouw.

Mijn naam is Egon Schreuder. Ben geboren op 14 maart 1977 in Heerlen en al 45 
jaar woonachtig in Gulpen. Getrouwd sinds 13 juni 2003 en heb twee zonen van 
15 en 17 jaar. Hobby's zijn mountainbiken en wandelen en ik ben al 38 jaar lid van 
de harmonie in Gulpen. Tevens ook bestuurslid. Sinds juli 2006 runde ik een eigen 
interieurbouw bedrijf en op 31 oktober ben ik gestart als conciërge op de Bernard 
Lievegoed School

Zoals in het vorige weekbericht beschreven hebben we onze intrek genomen in 
de Prerana Waldorf School in Hyderabad, India. Hier hebben we ons twee weken 
ingezet om van en met elkaar te leren hoe we het vrijeschoolonderwijs nog beter 
kunnen maken voor de leerlingen.

Gedurende de week hebben we ons verspreid over de verschillende klassen. We 
hebben meegekeken hoe het vrijeschoolonderwijs vorm krijgt in India, hoe de 
leerkrachten dingen aanpakken en op welke manier wij kunnen bijdragen. We 
hebben op onze manier lessen gegeven aan de leerlingen en na schooltijd en op 
zaterdagen verzorgden we workshops voor de leerkrachten. Zo verzorgden we 
een workshop nat-in-nat schilderen, muziek, tekenen, curriculum en vilten. Ook 
gaven we workshops over activerende werkvormen en didactiek. Zelf volgden we 
bij hen een workshop Kolam- en Rangoli tekenen en maken (op de grond!) en 
hoorden we Indiase verhalen. Aan het einde van onze reis mochten we het 
Diwalifeest meevieren.

Het was zeer leerzaam om mee te kijken in de klassen, te spreken met de 
leerkrachten en met de kinderen. We hebben kunnen delen hoe wij dingen 
aanpakken, denk aan bewegend leren, liedjes, stilte-tekens en klapspelletjes en 
kunnen horen hoe zij hun vergaderingen inrichten, met elkaar als leerkrachten 
sparren over het onderwijs en hoe zij hun feesten vormgeven. Al met al een zeer 
waardevolle ervaring waar we met veel plezier en voldoening op terugkijken.

Galya en Hilde
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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


