
      
 

 

 

 

 

BERNARD
LIEVEGOED SCHOOL
Basisschool voor Vrijeschoolonderwijs Maastricht

agenda

  
parro

11 november Sint Maartensfeest
25 november algemene ouderavond
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Weekspreuk

Formatiebezetting 
De afgelopen weken merken we dat het met enige regelmaat een grote 
uitdaging is/blijft om de formatie dekkend te krijgen. Een landelijk probleem 
waar ook wij last van hebben. Tot op heden lukt het. De “problemen” komen 
voornamelijk door het niet vinden en/of krijgen van vervangers. De 
oplopende coronacijfers en wintermaanden werken daar niet positief op. We 
proberen jullie als ouders zo goed als mogelijk mee te nemen in onze 
beslissingen en hopen op begrip als deze niet aan verwachtingen voldoen. 
De insteek daarin is te allen tijde om de kinderen zo goed mogelijk van dienst 
te zijn in hun ontwikkeling en ouders/verzorgers zo duidelijk en tijdig 
mogelijk te informeren. 
 
De verborgen parel 
We hebben een naam! We hebben een winnaar! 
De jury heeft na lang er rijp beraad een nieuwe naam gekozen uit de ca 30 
inzendingen; de Verborgen Parel. In de volksmond de parel. Olaf Buschgens 
is daarvan de bedenker. Het gebouw ligt enigszins verborgen tussen een 
aantal andere gebouwen en bomen en zal, na verbouwing zeker, schitteren 
als een parel. 
Olaf ontving een boekenbon als prijs om te besteden als literaire trofee. 
Pro�ciat Olaf! 

Jeroen Phijl

Vanaf de herfstvakantie is het mogelijk om zelf de ziekmelding van uw 
zoon/dochter door te geven via de Parro app.
Om het systeem goed werkend te houden willen wij jullie vragen om uw 
zoon/dochter ook beter te melden via de Parro app.

Alvast bedankt! 
Team BLS

Het licht uit geestesdiepten,

streeft naar buiten gelijk de zon:

het wordt tot wilskracht van het leven

en straalt zijn licht in het duister van de zinnen,

om krachten voort te brengen,

die scheppingsmachten vanuit zielenkracht

in het werk der mensen laten rijpen.

van de schoolleider
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Achtergrond
Het feest van Sint Maarten is het volgende herfstfeest  nadat van de aarstengel 
Michael. 11 November geldt  als feestdag van Sint Maarten, de ridder die de helft  
van zijn warme mantel aan een arme bedelaar gaf. Het  Sint Maartensfeest is een 
feest van o�erbereidheid, van  goedheid en nederigheid. De mens 
wordt in zijn harte  krachten aangesproken. Als beeld daarvan 
trekken de  kinderen met hun lantaarntjes zingend langs de 
huizen  om een aalmoes te vragen. Tegelijkertijd is het 
Sint  Maartensfeest een feest van lichtjes en vormt 
daar mee het eerste lichtfeest in een reeks van 
feesten, als  voorbereiding op het Kerstfeest. 
Het is het begin van  de grote Advent. De 
kinderen brengen hun lichtje in de  knol; 
de laatste oogst die uit de donkere aarde 
komt. Ze  behoeden dat lichtje op de 
wandeling. Het is dan ook  helemaal niet 
erg als het lichtje uitwaait. Dit symboli-
seert de strijd, de moeite die je moet doen 
om je lichtje  brandende te houden; je 
moet er goed voor zorgen. Het  lijkt een 
beweging tegen de natuur in . Hier sterft 
alles  uit, maar toch…er blijft een klein 
“lichtje” branden…in  het voorjaar komt dat 
weer tevoorschijn. 

Sint Maarten werd in Sabria, in het jaar 316 in het  
huidige Hongarije geboren. Hij werd opgevoed in de  
Italiaanse stad Pavia. Hij was de zoon van een aldaar  
gevestigde Romeinse magistraat. Op 15jarige leeftijd  nam 
hij dienst in het Romeinse leger en werd geplaatst  bij de 
ruiterij in Frankrijk. Toen hij op een dag met een  groep soldaten in 
Frankrijk reisde, kregen ze heel slecht  weer. Het regende, werd koud en het ging 
vriezen. De  mannen waren te paard en wilde zo snel mogelijk naar  de volgende 
stad gaan. Daar wilden ze aankomen,  voordat de stadspoorten zouden sluiten. 
Iedereen- be halve Martinus- zetten er �ink de vaart in. Martinus wil de zijn paard 
sparen en hij kwam in een sneeuwstorm  terecht. Toen hij eindelijk bij de 
stadspoort aankwam,  trof hij een man in lompen gekleed. Deze man zou de  
nacht niet overleven en Martinus zag het, hij scheurde  met zijn zwaard zijn eigen 
warme mantel in tweeën. De  helft gaf hij aan de man, de andere helft hield hij 
zelf. sNachts verscheen Christus in een droom aan hem, met  om zijn schouders 
de halve mantel van de bedelaar.  Christus sprak tot de engelen: “Zie hier 

Martinus, nog  niet eens gedoopt, heeft mij gekleed”. Martinus verliet  het leger en 
besloot om zijn leven anders te gaan  inrichten.  

Hij werd op 18 jarige leeftijd gedoopt en vestigde zich  uiteindelijk als een 
kluizenaar ten zuiden van de stad Poitiers  , waar hij door het 

volk tot bisschop van Tours werd gekozen.  Hij stierf op 
11 november 398 in Frankrijk. 

Er schuilt een diepe betekenis in het delen van 
de halve  mantel. Martinus was een verstandi-

ge man. Hij deelde maar  hield ook een stuk 
voor zichzelf. Als bedelaar krijg je een 
halve  mantel, die komt van buitenaf naar 
je toe. De andere helft zul  je door je 
innerlijke activiteit moeten laten 
ontstaan. Een ander  kan je nooit 
helemaal omhullen, je moet er zelf aan 
bijdragen.  Anderzijds moet de schenker 
niet onverstandig zijn en alles  weg 
geven. Delen is goed, maar niet als je 
zelf bevriest.  Roofbouw plegen door 
jezelf helemaal weg te schenken maakt  
je uiteindelijk zelf tot bedelaar. De 
omhulling die je iemand  schenkt moet 
niet verstikkend zijn, maar de ander in 

zijn  waarde laten en innerlijke kracht 
geven om door te gaan en  zelf uiteindelijk 

het heft weer in eigen handen te nemen. Het 
vraagt nu wellicht een o�er van ons. Een 

terugtreden,  midden in alle drukte even stil zijn. Maar 
het resultaat- een  voorbereiding op de vrede in de harten 

van de mensen dat gaat iedereen aan. En dat in het bijzonder 
ons, als  volwassenen. 

Sint Maartensfeest  donderdag 11 november 2021
Beste ouders,
Op donderdag 11 november vieren we het Sint Maartensfeest.
Het programma voor Sint Maarten ziet er als volgt uit: 

Overdag:
Kleuters:
De kinderen nemen ’s ochtends hun uitgehold knolletje mee naar school. De 
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SAMEN ZIJN WE MEER

DAN DE SOM DER DELEN.
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kleuterbouw zal met de kleuterklassen een lichtjestocht over de schoolpleinen 
maken. Hierna zal het tafelspel van het meisje met lantaarntje gespeeld worden in 
de zaal voor alle kleuterklassen. Dan zal het ritme van de dag worden opgepakt. 
De kleuters zullen aan een feestelijk gedekte tafel pannenkoeken eten en 
chocomel drinken. 

Klas 1 t/m 6 eigen programma, hierover volgt een mail van de betre�ende 
klassenleerkracht.

Avondprogramma.

16:45 uur:
Klas 1 a en 1b verzamelen op het kleuterplein
Klas 2a en 2b verzamelen op het achterplein
Klas 3 verzamelt op het voorplein
Klas 4 en 5 hebben een eigen programma, waarvan ouders op de hoogte worden 
gesteld per e-mail.
Klas 6 Helpt mee in de organisatie van onderstaand (verzorging chocomel, iets 
lekkers, rijkmannen, rijkvrouwen.. enzovoorts)

17.00 uur: 
Op elk plein wordt het feest geopend en er volgt een wandeling naar verschillen-
de locaties, opzoek naar rijkmannen. Ouders mogen met hun kinderen meelopen. 
We verwachten dat alle klassen rond 17.40 weer terug op hun beginplein. Nadat 
de kinderen wat lekkers hebben gekregen van de rijkmannen / vrouwen en 
samen nog even nakletsen, gaan ze weer naar huis.
18.15 uur sluit de “werkgroep Sint Maarten de poorten.

OPROEP AAN ALLE OUDERS:
We willen graag alle pleinen versieren met potjes, waar lichtjes inzitten. Het zou 
�jn zijn wanneer de kinderen zelf lege glazen potjes meenemen (van bijvoorbeeld 
de jam of honing), zodat we deze kunnen versieren in de klassen!

We gaan er met z’n allen een mooi feest van maken.

Met vriendelijke groet,
Juf Marjolein,  Meester Caspar en juf Desiree
Werkgroep Sint Maarten

van de schoolleider

Afgelopen dinsdagavond was er weer een persconferentie en werd er kort 
gesproken over de coronamaatregelen in het onderwijs. Het OMT en het 
kabinet vinden het belangrijk dat het onderwijs zo lang mogelijk de ruimte 
krijgt die er nu is. Voor het funderend onderwijs zijn er geen signi�cante 
veranderingen in de maatregelen. Daar zijn we op de BLS ook blij mee. De 
basismaatregelen blijven van kracht. 
 
Op de BLS gaan we wel weer (meer) aandacht besteden aan de basismaatre-
gelen. Dat resulteert concreet bv in het volgende. Weer meer afstand tussen 
collega's onderling en richting ouders, geen handen geven, dagopening en 
spreuk team buiten, waakzamer op klachten, enz. 

We doen daarin ook weer een beroep op de verantwoordelijkheid van 
ouders. Op het speelplein en bij aanwezigheid in onze school. We vragen 
daarbij om afstand te bewaren naar elkaar en naar collega's. 1,5 Meter is een 
veilige afstand. Bescherm uzelf en anderen in de samenleving. Blijf thuis bij 
klachten. Daarin ook altijd meenemend wat een coronabesmetting op school 
voor gevolgen kan hebben. Voor kinderen, team BLS, ouders, enz. 
Ouders blijven op uitnodiging collega's BLS welkom in het gebouw, de vraag 
blijft om dit te respecteren en u hieraan te houden. Op die manier kunnen we 
ouders blijven ontvangen en zorgen we er mede voor dat ons onderwijs kan 
blijven doorgaan. Hierin veranderd aldus niks. 

De enige praktische aanpassing die we doen is het ontvangen van ouders in 
de kleutergang bij het naar huis gaan. Hier is het soms heel druk en krap 
waardoor we de afstand niet kunnen bewaken. Vandaar dat de kinderen 
weer naar de buitendeur komen in hun “treintje”.  Ouders/verzorgers 
wachten hun zoon of dochter op bij de buitendeur. We gaan daarmee helaas 
weer terug naar de eerdere situatie.  

Wat de situatie betekent voor bv de ouderavond, het kerstspel, advent, enz. 
wordt nog bekeken en later gecommuniceerd. Op het sint Maartensfeest 
heeft het geen invloed. Het gecommuniceerde programma, wat ook 
wederom in dit weekbericht zit, blijft van kracht. 

Dank voor ieders medewerking hierin! 

Jeroen Phijl 


