
Lentebazaar 
Wat een prachtige dag hadden we afgelopen zaterdag. Een drukbezochtelenteba-
zaar hebben we mogen beleven. Ons verwachtingen zijn overtro�en! Mooie, 
stands, leuke activiteiten, lekker eten en dat alles onder een heerlijke lentezon. De 
markt had een prachtige en waardevolle opbrengst in verbondenheid, contact, 
euro's (die we gebruiken voor het kamp van klas 6 en aanschaf buitenspeelmateri-
aal), positivisme, enz. De BLS staat prachtig op de kaart. Een bijzonder en speciaal 
woord van dank aan alle mensen die er vooraf en tijdens energie in hebben 
gestopt en schouders hebben onder gezet. Alle collega's van school, ouders die 
hebben geholpen met organiseren, ouders die hebben gezorgd voor een 
overheerlijk restaurant, ouders die hielpen bij alle activiteiten, standhouders, enz. 
Gezamenlijk (icm de zon) hebben we de lentemarkt een groot succes laten zijn! 
 
Jaarverslag GMR stichting Pallas 
In de bijlage is het jaarverslag 2021 van de GMR (gemeenschappelijke medezeg-
genschapsraad) van stichting Pallas gevoegd. Ter informatie en om door te nemen. 
 
Vacature Istia 
Graag attendere we jullie op de vacature van Istia in de bijlage. 
 
Ouderacademie 
Meermaals heb ik alle ouders reeds geïnformeerd over het voornemen om 
volgend schooljaar wederom te starten met een ouderacademie. Hierop kwamen 
ook nog enkele vragen die ik graag toelicht. Daarna volgt nogmaals de info zoals 
eerder gedeeld. 
De ouderacademie is per keer te bezoeken. Aanmelding is niet per de�nitie voor 
de gehele looptijd. Betaling volgt ook per keer. Daarnaast is in beginsel de 
zaterdag gepland als dag voor bijeenkomst. In overleg met aanwezigen kan 
hiervan worden afgeweken en behoort een bijeenkomst in de avonduren ook tot 
de mogelijkheden. Deze organisatorische zaken kunnen op de eerste bijeenkomst 
naar wens aanwezigen en spreker worden afgestemd. 
Dit bericht geldt alvast voor schooljaar: 2022-2023 en is een herhaling van enkele 
weken geleden, de ouderacademie start bij voldoende animo in september/okto-
ber 2022. Vooralsnog hebben we 3 aanmeldingen wat te weinig is om het plaats te 
laten vinden. 

Beste ouders. 
Voor geïnteresseerde ouders en andere belangstellenden, willen we komend 
schooljaar een cursus organiseren waarbij de volgende thema’s centraal staan: 
• Opvoeding en innerlijke ontwikkeling van het jonge kind in deze tijd. 
• Dit, in samenhang met de leerstof en het leerplan BLS en vrije school. Bijv. via 

periodes, vaklessen, jaarfeesten. 
• De antroposo�e als achtergrond. 
De bedoeling is dat er maandelijkse bijeenkomsten zullen zijn. Bijvoorbeeld op 
zaterdagochtend om 11 uur, waarna er gewerkt wordt aan een inhoudelijk deel en 
daarna aan een kunstzinnig deel zoals bv schilderen of boetseren. Dit eerste 
gebeurt ook zoals kinderen dat in de klas doen: nat-in-nat. Hierna volgt een 
nagesprek.  
Het geheel duurt per bijeenkomst ca 2 uur. Locatie zal school zijn. Bijdrage 
hiervoor is 5 euro per keer. 
De bijeenkomsten worden begeleid en georganiseerd door Wiel Hupperets, (oud 
leerkracht vrije school). 
Aanmelden: vóór einde schooljaar 30 juni 2022 middels bericht aan 
j.phijl@bernardlievegoedschool deel. 

Groeten,
Jeroen Phijl
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Mijn zelf dreigt me te ontvluchten,

machtig aangetrokken door het wereldlicht.

Voorgevoel, kom jij nu

krachtig voor je rechten op,

vervang in mij de macht van het denken,

die in de schijn der zinnen

zichzelf verliezen wil.

Weekspreuk
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agenda

donderdag 26 mei Hemelvaartsdag
vrijdag 27 mei  studiedag
vrijdag 3 juni Pinksterfeest
maandag 6 juni alle kinderen vrij
vrijdag 24 juni Sint Jansfeest
vrijdag 22 juli start zomervakantie
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