
Vakantierooster en studiedagen
Het vakantierooster en de geplande studiedagen voor het nieuwe schooljaar zit al 
als bijlage bij dit weekbericht. Om alvast te noteren in ieders agenda. Vanzelfspre-
kend worden deze momenten ook opgenomen in de schoolgids en de jaarplanner
Eerste schooldag in het nieuwe jaar is maandag 5 september.
 
Krachtenbundel BLS
Lieve ouders,
Omdat we met elkaar een rijkdom vormen aan kennis, passies en talenten, lijkt het 
ons leuk om een “krachtenbundel” samen te stellen. Heel concreet komt dit neer 
op het creëren van een overzicht van de talenten van alle ouders (die hier aan mee 
willen werken, het is uiteraard niet verplicht) om op die manier uitwisseling te 
stimuleren van elkaars krachten. Dit kan tussen ouders onderling zijn, maar ook 
tussen ouders en de school.
Misschien ben je eens opzoek naar een hovenier, een ict-deskundige of iemand 
met juridische kennis of zoek je een bepaald product. Hoe leuk is het dan om eerst 
een blik te werpen op de “gouden gids” van de BLS om te kijken of hier iemand 
tussenstaat die jou zou kunnen helpen? Ook voor bijvoorbeeld de vaklessen op 
school zou dit ideaal zijn. Zo kan een leerkracht in de bouwperiode bijvoorbeeld 
eenvoudig zien of we iemand “in huis” hebben met expertise op het gebied van 
architectuur of metselwerk om een gastles te verzorgen oid.
Kortom, we zouden graag een overzicht willen creëren van talenten die ouders 
leuk vinden om te delen. Lijkt je dit leuk? Vul dan de bijgevoegde spreadsheet in. 
Krijg je de spreadsheet niet geopend of aangepast? We hangen ook een uitgeprint 
exemplaar op in de centrale hal of mail je expertise & tel nr. en evt website URL 
naar j.phijl@bernardlievegoedschool.eu. Uiteindelijk zullen wij er een overzichtelijk 
geheel van maken op basis van verschillende thema’s waar op gezocht kan 
worden.     
En ps. ben niet bescheiden.. alles kan zinvol zijn! Iets wat voor jezelf heel gewoon 
is, kan een schat voor een ander zijn.
Krachtenbundel BLS - Google Sheets

 Laatste schooldag
Morgen, vrijdag 22 juli, is onze laatste schooldag. Ter herinnering; school is dan uit 
om 12uur45
 
Euritmie
Volgend schooljaar zal juf Monika door gezondheidsredenen niet op school 
aanwezig zijn om euritmie te geven. We hebben hernieuwd afgestemd in 
programma en kunnen toch alle kinderen voorzien van deze voor het vrije school 
onderwijs speci�eke vakles. Meester Bert neemt de klassen 1 t/m 6 onder zijn 
hoede. De kleuters zullen euritmie gaan krijgen van juf Hanneke.
 
 Zomeractiviteiten Maastricht 6 t/m 12 jaar
Maastricht Sport zorgt weer voor verschillende activiteiten en evenementen deze 
zomer. Graag willen ze jullie op de hoogte stellen van het zomeractiviteitenpro-
gramma voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Dit organiseert Maastricht Sport in 
samenwerking met Trajekt en Kaleidoscoop. OP het programma staat oa 
zwemmen, boulderen, hutten bouwen, waterbeestjes zoeken en nog veel meer. 
De meeste activiteiten zijn geheel gratis. Voor twee activiteiten wordt een kleine 
bijdrage gevraagd. Bijgevoegd kunnen jullie de �yer vinden, aanmelden is al 
mogelijk.
 

 
Groeten,
Jeroen Phijl 
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Vakantiegroet
 
Beste ouders/verzorgers, lieve kinderen
Het schooljaar zit erop, we gaan met z’n allen genieten van een welverdiende vakantie. 
Afgelopen schooljaar kwam er veel voorbij. Nieuwe mensen, nieuwe kinderen, aan elkaar 
wennen, ontwikkelingen in gang zetten, corona, ouderhulp, verbouwing en een warm 
einde. Als team BLS kijken we terug op een productief schooljaar. Waarin veel stappen 
vooruit werden gezet. We hebben er samen met de kinderen en de ouders veel energie in 
gestoken en kunnen regelmatig aan elkaar beamen dat we op de goede weg zijn. Dat is 
een prachtige en waardevolle constatering! Dat dit met vallen en opstaan gaat is een 
natuurlijke gang van zaken.
Voor nu dank ik jullie ook namens mijn collega’s voor jullie adviezen, hulp, feedback en 
verbinding. Dat geeft verder vertrouwen op doorgroeien in kwaliteit en waarde.
Geniet allen van de vrije tijd en van elkaar. Maak mooie herinneringen. Dat doen we als 
team BLS ook om op die manier op te laden tijdens de vakantie om het hele schooljaar 
weer te kunnen stralen.
Zo kunnen we na de zomervakantie weer volle kracht vooruit.
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