
Start 
Wij zijn los, we zijn van start. Het schooljaar 21-22 loopt. Voor mijzelf als 
schoolleider een nieuwe school. Met nieuwe collega's, nieuwe ouders, een nieuw 
gebouw, nieuwe organisatie. Echter het allerbelangrijkste en datgene waarvoor 
we ons onderwijs inrichten; kinderen, die vanzelfsprekend ook nieuw zijn. 
De eerste schooldag was voor mij een mooie ervaring. De nieuwe eersteklassers 
die hartelijk werden ontvangen, de “gouden poort” die werd gecreëerd van 
kinderen voor kinderen, de introductie van alle ju�en en meesters aan de klassen, 
enz. Ik heb ervan genoten. En als ik in de ogen van de kinderen keek zij ook. 
Ik ben blij om er te zijn. Ik ben blij om als team BLS elke dag de juiste dingen te 
doen voor de kinderen. Op weg naar optimale ontwikkeling van hoofd, hart en 
handen. 
Ook ouders en ouderbetrokkenheid zijn daarin belangrijk. Ik neem de komende 
weken de tijd om verder mijn draai te vinden binnen de BLS en wil in oktober 
daar verder op terug komen. 
Ik val in herhaling als ik zeg dat ik benieuwd ben naar ieders ontmoeting. 
Achter het raam van mijn werkplek hangt een dromenvanger. Laten we voor onze 
toekomst afspreken dat we blijven dromen. Alle goeie ideeën en mooie plannen 
vinden hun oorsprong in een droom, een idee, een gedachte. 
Wat een leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen. 
 
Corona 
 Afgelopen dinsdagavond was er wederom een persconferentie mbt actuele 
coronamaatregelen die van kracht worden. De grootste aanpassingen hierin zijn 

de anderhalve meter als afstandsregel die wordt losgelaten per 25 september en 
de aanpassing in quarantaineregels per 20 september. Enkel bij uitbraken van 

meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel adviseren om in 
quarantaine te gaan. 
We waren en zijn blij dat we jullie de afgelopen week “beter” konden ontvangen. 
Dat er meer ontmoetingen mogelijk waren en zijn en dat ouders van de kinderen 
van klas 1 weer onderdeel konden zijn van een bijzondere gebeurtenis. 
Toch wil ik nogmaals de aandacht vestigen op veiligheid. Heeft u klachten blijf 
dan thuis. Vertrouwt u het niet, neem dan het zekere voor het onzekere. 
Waarborg de veiligheid en zekerheid voor uzelf, de meesters en ju�en van de BLS 
en voor de kinderen op onze school. 
Ik vraag ook aandacht voor de nog steeds geldende regel van ouders in het 
gebouw. Dit gebeurt enkel op afspraak met de meester of de juf. Er glippen te 
vaak ouders naar binnen om even wat af te geven, iets te vragen, enz. Vooralsnog 
geldt deze regel nog. Ik vraag met klem aan eenieder om deze regels te 
respecteren. 
 
In de bijlage vindt u nog een overzicht van de geldende maatregelen. 
 

Prijsvraag! 
Ik, en vorig jaar Tina, hebben u kort geïnformeerd over de uitbreiding van het 
gebouw en de stand van zaken voorzover deze bij mij bekend is. Hopelijk volgt er 
op korte termijn meer en nieuwere info die ik met jullie kan delen. 
Ondertussen noemen we de uitbreiding steevast “het MIK-gebouw". Dat terwijl 
MIK er grotendeels uit vertrokken is en wij als BLS er gebruik van gaan maken.  
We willen daarom een nieuwe naam voor het gebouw opdat het in de 
volksmond als onderdeel van onze school voelt. 
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agenda

29 september Michaël
4 oktober  St. Franciscus
6 oktober start kinderboekenweek
23 oktober start herfstvakantie

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

bericht van Jeroen

 Weekbericht nr. 390
16 september     2021



Hiervoor hebben we de kinderen nodig! 
We schrijven een prijsvraag uit voor de meest originele naam waar we de 
uitbreiding uiteindelijk mee zullen dopen.  
Alle creatieve breinen van de leerlingen op onze school vragen we om op volle 
toeren te gaan draaien. Vermeld het voorstel van de naam op een papier. Vouw 
dit dicht of in een envelop en stop dit in de brievenbus die bij binnenkomst 
meteen rechts ophangt in het portaaltje bij de voordeur. Vergeet niet naam en 
klas te vermelden. 
Een onafhankelijke jury bestaande uit een ouder en personeelslid MR en de 
schoolleider zullen uit de inzendingen een winnaar kiezen. Voor de winnaar staat 
ook een leuke prijs klaar! 
De inzending eindigt 1 oktober 2021.
 
Nieuwe collega's 
Dit jaar zijn enkele nieuwe collega's toegetreden tot het team van de BLS. De 
meesten daarvan hebben zich vorig jaar al voorgesteld via het weekbericht. Twee 
hiervan hadden jullie nog te goed. Hieronder stellen ze zich voor. Juf Audrey 
Knubben werkt op maandag en dindsdag als onderwijsondersteuner op de BLS. 
Juf Saskia Wijns zal op de vrijdagen bewegingsonderwijs geven. 

Jeroen Phijl  - scholleider

Hallo,

Ik ben Audrey Knubben.
Sinds het nieuwe schooljaar vervang ik als onderwijsondersteuner en zal ik in 
kleine groepjes met de kinderen buiten de klas gaan werken, om ze extra te 
ondersteunen bij lezen, rekenen en spelling.

Jullie zullen mij dus wel vaker zien op school en bij deze stel ik mezelf even voor.
Ik ben getrouwd, heb geen kinderen en woon in Maastricht.
In mijn vrije tijd hou ik ervan om de rust in de natuur op te zoeken. 
Ik doe regelmatig yoga-oefeningen, snu�el graag in boeken, kleur graag en ik 
durf nog al eens akkoorden op een gitaar te spelen of breng graag tijd met mijn 
familie door.
Af en toe op de bank hangen en televisie kijken is ook niet verkeerd �.

Ik heb een heel groot hart voor kinderen en ben heel erg benieuwd welke “reis” 
we samen zullen gaan maken!
En ik ben blij om nu deel te mogen uitmaken van dit team.

Hallo allemaal,
Ik ben Saskia Wolters-Wijns, 39 jaar en woonach-
tig in Duitsland. Daar woon ik samen met Lukas, 
onze 3 kinderen Fleur, Imke en Ties en onze 
dieren (kippen, ganzen, pauw, konijnen, 
schildpad en vissen). 
Ik ben vakleerkracht bewegingsonderwijs en op vrijdag mag ik bij jullie op school 
de lessen bewegingsonderwijs komen verzorgen. 
Daarnaast werk ik inmiddels 16 jaar op mytylschool Adelante in Houthem als 
vakleerkracht BO. Ik geef daar Rots en Water trainingen, ben actief voor de 
Gezonde school en ik werk als ABer BO voor Adelante. 
In mijn vrije tijd skeeler en wandel ik graag, ik hou van kamperen, lekker eten en 
ben graag creatief bezig. 
Ik heb heel veel zin om in het vrije onderwijs gymles te mogen geven en nieuwe 
mensen te leren kennen. Ik zie het als een nieuwe uitdaging!   

Afgelopen weekend heb ik meegedaan aan een schaaktoernooi in Waalwijk, het 
NK categorie E (t/m 10 jaar). Er kwamen kinderen vanuit het hele land, de beste 
van Nederland. Ik moest in totaal 9 partijen spelen, 5 op zaterdag en 4 op zondag. 
Ik had op zaterdag 3 partijen gewonnen en op zondag 2 dus in totaal 5. We 
hadden 25 minuten en voor elke zet die je speelde kreeg je 10 seconden erbij. Bij 
één partij was ik heel lang bezig, want ik was ongeveer een uur bezig. Een partij 
kon dus wel een uur duren. Die partij was tegen Bregje Roebers, die kampioen 
was geworden. Ik was vijfde geworden van de 14 spelers.

Annelie uit klas 5

even voorstellen

schaaktoernooi

                                                                                      <

  

 

      
 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

                                                                                      <

even voorstellen

Dit is de partij
tegen Bregje


