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agenda

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

Weekspreuk

st. Michaël

Beste ouders,

Woensdag 29 september vieren wij op school het Michaël feest.
In dit weekbericht vindt u interessante achtergrondinformatie over dit jaarfeest.
Traditiegetrouw verslaan de kinderen van klas 2 de draak van klas 6.
Gezien de huidige corona maatregelen vieren wij het Michaël feest bij ons op 
school, op het achterplein. Het is voor ons als school niet wenselijk en niet 
praktisch om ouders te vragen naar een coronabewijs of QR-code, vandaar 
deze keuze.

De ouders van klas 2 en klas 6 (één ouder per gezin) zijn van harte uitgenodigd 
om naar het prachtige toneelstuk te komen kijken. Jullie zijn welkom om via het 
hek op het MIK-plein (links naast het gebouw) naar het achterplein te lopen. 
Het toneelstuk begint om 12.00 uur en eindigt rond 12.45 uur.

Durven jullie te komen?

Groetjes,
Team BLS en de draak 

Ik mag mijzelf nu toebehoren

en stralend innerlijk licht verbreiden

in de duisternis van ruimte en van tijd.

De natuur van mijn wezen dwingt tot slapen,

de zielendiepten moeten waken,

en wakend de gloed van de zon

in het koude rijzen van de winter dragen.
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achtergrond St. Michaël

Yes de bakles is weer begonnen dit schooljaar. Wegens het invullen van mijn 
andere lesdagen is de bakles dit schooljaar op dinsdag! Dat betekent dat de 
verkoop van de broodjes ook op dinsdag plaatsvindt. Dit is bij goed weer 
buiten, anders in de hal. De regels zijn:
1 broodje per kind. Als broertje of zusje ook een broodje willen, moeten deze 
kinderen zelf meekomen.
Broodjes zijn €0,50. De opbrengst is voor het schoolkamp. De klassen die 
verkopen zijn klas 5 en 6.
Volwassenen mogen geen broodje voor hun kinderen kopen, het is de 
bedoeling dat de kinderen dit zelf doen. 
Deze regels zijn opgesteld, omdat de verkoop een onderdeel is van de sociale 
leerelementen en rekendoelen van de bakles. 
Op = op, de bakles draait niet om massaproductie, maar om het uitoefenen van 
een ambacht.

Ik zoek nog enthousiaste ouders, die mij 
willen helpen (ongeveer 10.00 tot 13.30) 
met het stoken van de bakoven! Ook als je 
hier nog niet ervaren mee bent, maar wel 
wil helpen, meld je! Dan zorgt Meneer 
Faarne ervoor dat hij tijd heeft om het je te 
leren. Iemand die meehelpt met stoken, 
helpt ook altijd mee met de kwaliteitscon-
trole van de broodjes, door ze uitvoerig te 
testen.
Ben je structureel op dinsdag beschikbaar, 
of juist een aantal dinsdagen per jaar, alle 
hulp is welkom! Laat het me weten op: 
m.vanbussel@bernardlievegoedschool.eu
Wil je de activiteiten van de bakles volgen, 
recepten gebruiken en de beweegreden 
achter de baklessen te weten komen? Neem 
eens een kijkje op de blog via instagram, 
door te zoeken op @bakju�e. 
Groetjes!

De feestdag van Michaël is 29 september. Het is het eerste jaarfeest dat wij in 
het schooljaar vieren. Dit feest is genoemd naar de aartsengel Michaël. Michaël 
weegt goed en kwaad af en strijdt met de negatieve krachten, de “draken”. 
Daarom staat deze engel meestal afgebeeld met een zwaard en een 
weegschaal en soms met de draak. De naam Michaël betekent “Wie is als God!”
De zon heeft haar hoogtepunt bereikt en gaat nu naar het herfstpunt, waar 
dag en nacht even lang zijn en spoedig zal de nacht het winnen. In de natuur 
kun je merken dat de groei tot stand is gekomen. Bloemen raken uitgebloeid, 
bladeren beginnen geel te worden en te verdorren. Dieren gaan hamsteren en 
trekken zich terug voor hun winterslaap. De natuur begint zich duidelijk voor te 
bereiden op de winter. Zij wordt stil en komt tot rust. De aarde omhult zich in 
nevels en wolken. Nu al loeien de najaarsstormen en het blad wordt  van de 
bomen gerukt tot zij kaal zijn en de bomen levenloos lijken.
Maar hierin speelt zich iets bijzonders af: we zien het wonder van vrucht en 
zaad. De plant sterft af, maar in het zaad heeft de plant het leven weer 
overgedragen!

Het is een samentrekken, een verinnerlijken van alles wat het leven betreft. 
Ook de mens maakt deze verandering mee. Wanneer wij na onze “uitbundige” 
zomer het werk weer hervatten, gaat dit vaak gepaard met een bewust of 
onbewust afwegen van de mogelijkheden. We staan in een spanningsveld 
tussen nieuwe impulsen en opgelegde beperkingen. De aartsengel Michaël 
(van oudsher vaandeldrager van de herfsttijd) weegt het goede tegen het 
kwade af. Wij moeten, zoals Michaël ons toont, het zwaard ter hand nemen en 
ten strijde trekken. Niet tegen iets of iemand, maar tegen de twee uitersten in 
ons zelf, die we steeds voelen opkomen, tegen onze innerlijke “draken”, leren 
omgaan met onze eigen zwakke kanten. Daar is moed voor nodig!!


