
Beste ouders/verzorgers 
 
Het was een hectische week. Nieuwe maatregelen vanuit de persco van 
afgelopen vrijdag waar we allemaal aan moesten wennen en waar we allen 
weer een weg in moe(s)ten vinden. De een wat meer dan de ander. De een 
vindt ze te streng, voor de ander mogen ze nog stringenter. We merken dat 
op school op verschillende manieren en wijzen. Via mail, wat kinderen 
vertellen, telefoontjes, enz. 
Wat zonder meer belangrijk is, en wat ik ook in het bericht van afgelopen 
zondagavond schreef, is dat we respect voor ieders mening hebben en 
houden. Dat we met nuance het gesprek voeren en daar ook andere 
opvattingen in accepteren. Ik roep u hiertoe op, dit mag u ook van het team 
BLS verwachten. 
Zoals in de brief stond is er dringend advies voor leerlingen mbt mondkapjes. 
Kinderen (of ouders) maken daarin een eigen keuze. We gaan als collega's BLS 
kinderen niet aanspreken op het dragen van een mondkapje al dan niet. Dit 
hebben we binnen het team BLS dusdanig afgesproken en besproken. Ook in 
de brief stond vermeld dat we u als ouders/verzorgers vragen om de discussie 
thuis te voeren. Wij stimuleren daarin de veilige vrije keuze van het kind. Dit 
bespreken we ook zo met de kinderen. Voor volwassenen in het gebouw 
geldt overigens wel een verplichting van het dragen van een mondkapje. 
Bij alle maatregelen en afspraken die we maken zijn alle kinderen en wat we 
daarin goed achten voor hen op de BLS het uitgangspunt. We doen dat 
vanuit verbinding en vertrouwen. Voor het kind, binnen het team en met 
ouders.  

Praktisch vraag ik om de afspraken zoals ze liggen te respecteren. We gaan 
daar niet op “politieagenten” en vragen nogmaals om verantwoordelijkheid 
van ouders daarin. Zet uw zoon of dochter bv af bij de poort, kom school niet 
in zonder. 
Daarnaast heb ik nog geïnventariseerd, praktisch en via klassenouder, hoe we 
de verkeerssituatie rond school werkbaar en veilig kunnen houden. Voor nu 
gaan we niet reguleren met ouders. Daarin wel een, wederom, dringend 
verzoek om niet met de auto de Leuvenlaan richting school in te rijden. 
Parkeer uw auto in het gedeelte Leuvenlaan dat grenst aan de Randwyksin-
gel. Om vervolgens het stukje straat richting school te voet te nemen. Maak 
daarin gebruik van de vakken, parkeer niet op de stoepen, en maak gebruik 
van het parkeerkaartje BLS. Daarin zijn we gezamenlijk gebruiker van de 
ruimte die er is en houden we het voor omwonenden en MIK ook beheers-
baar.

Het is zonder meer belangrijk dat we de maand december, die te boek staat 
als feestmaand, bewust en zo verbonden als mogelijk met elkaar vieren. 
Buiten is het koud en donker, we ontsteken ons innerlijke licht. Hier hoort ook 
een sfeer van geborgenheid bij, die we ook tussen iedereen die verbonden is 
aan de BLS moeten nastreven. 

Jeroen Phijl 
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4 december Sinterklaas
6 december 2e advent
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Weekspreuk

Kan ik het zijn zodanig kennen,

dat het zichzelf hervindt

in de scheppingsdrang van de ziel?

Ik beleef dat mij de macht gegeven is

om het eigen zelf bescheiden

als deel van het wereldzelf te laten leven.

van de schoolleider
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