
Verhuizen
We werken toe naar de verhuizing. Wilt u nog aanmelden voor helpende handen 
(22 juli of 25 juli) dan is dat nog steeds �jn. Eveneens als er steekwagens, 
verhuisdozen of ander materieel te leen en gebruiken is voor de verhuizing. Ik 
verneem het graag j.phijl@bernardlievegoedschool.eu
 
Stichting Leergeld
De Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland kan ouders/verzorgers met een 
inkomen van maximaal 120% van het bijstandsminimum helpen bij kosten voor 
het onderwijs. Dat kan voor de aanschaf van lesmaterialen (pennen, schriften, 
schooltas of rugzak)), gymkleding en overblijven. Vanwege de wet vrijwillige 
ouderbijdrage mogen we de kosten voor de ouderbijdrage, een schoolreisje of 
schoolkamp en dergelijke niet meer vergoeden.
Een aanvraag doen gaat zo:
Ga naar de website van Leergeld: www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl
Vul het aanvraagformulier volledig in
Klik aan dat u de privacyverklaring gelezen heeft
Druk op de knop “Verzenden”
U ontvangt kort daarna een bevestigingsmail. Daarin staat o.a. dat er na maximaal 
vier weken een intaker op huisbezoek komt. Zij/hij legt uit wat er mogelijk is en 
vraagt u om een bewijs van uw inkomen.
Als uw kind graag wil sporten en/of muziek, dans of toneel buiten school wil 
beoefenen, dan kunt u voor ondersteuning ook terecht bij Leergeld. Verder werkt 
Leergeld samen met de Fietsbank waar ook gratis �etsen beschikbaar zijn. De 
intaker kan u daar alles over vertellen.

 
Zomerkamp
Heb je zin in een zomerkamp over coderen en robotica? Check dan 
www.galactiq.io of kijk op de �yer in de bijlage. Wellicht kom je daar ook onze 
meester Jez tegen!
 
Speelplaatsen
We komen weer graag in beweging voor de speelplaatsen en hebben daarin een 
aantal nieuwe afspraken gemaakt. Hebben jullie de nieuwsbrief al gelezen?
Op zaterdag 10 september willen we graag aan de slag met oa het vernieuwen 
van het zand in de zandbakken.
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: https://chat.whatsapp.com/EPybfrZgwF798rWduFrt0Z

SOL
SOL in Maastricht. Mooi om dit samen met collega's en hogeschool Leiden te 
starten. Om expertise te verbinden en professionals op te leiden in Maastricht, op 
de BLS, voor het vrije school onderwijs. Bekijk de poster voor meer uitleg. 
Interesse of informatie nodig? Laat het ons weten! 
 
 
Jeroen Phijl 
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Ik voel, als ware het betoverd,

het geestesweven in de schijn der wereld:

In de verdoving van de zinnen

verhulde het de eigenheid van mijn wezen,

om mij de kracht te schenken:

die mijn ik in zijn beperktheid

zichzelf niet vermag te geven.
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