
Speelgoed op school
We merken dat veel kinderen de laatste tijd bezig zijn met rages en populair 
speelgoed (zoals bijvoorbeeld Pokémonkaarten etc). Zij nemen dit mee naar 
school en mee in de klas. Wij merken dat dit veel invloed heeft op de dynamiek en 
het samenspel. Wij willen u dan ook vragen dit speelgoed niet meer mee te laten 
nemen naar school.
 
Liedjes jaarfeesten
Via ouders krijgen we regelmatig de vraag welke liedjes we in de klas zingen en 
waar ze deze kunnen vinden. In principe alle liedjes die we gebruiken op school 
komen van https://www.vrijeschoolliederen.nl/ Op deze site staat alles mooi 
gestructureerd per jaarfeest, leeftijd, enz. Altijd goed om een kijkje te nemen!

 

Seizoener
Zoals eerder gecommuniceerd zal het schoolabonnement van de Seizoener na dit 
schooljaar stoppen. De komende weken ontvangen jullie de laatste BLS editie.

In de bijlage vinden jullie de aanbiedingslea�et om gebruik van te maken bij een 
persoonlijk abonnement.

 

Studiedagen
Graag delen we al de studiedagen voor het nieuwe schooljaar. Deze worden ook 
opgenomen in de jaarplanner en de schoolgids. Om alvast te noteren in agenda 
en kalender.

Maandag 3 oktober
Dinsdag 6 december
Vrijdag 27 januari
Woensdag 15 maart
Vrijdag 26 mei
Donderdag 29 juni
 

Zomerfeest Istia
In de bijlage vinden jullie de uitnodiging voor het zomerfeest van Istia
 
Opbrengst lentebazaar
Afgelopen mei was de lentebazaar een groot succes. Onder meer in het weekbe-
richt ben ik daar al op terug gekomen. De opbrengst was prachtig. Vooral in 
verbinding en ontmoeting. Ondertussen was de �nanciële opbrengst echter ook 
heel mooi. In totaal ging dit om € 1473,30. Na aftrek van kosten gaat er een 
gedeelte naar het schoolkamp van klas 6 (dat nu bezig is) en het grootste gedeelte 
naar de aanschaf van buitenspeelmaterialen. Binnen het team hebben we 
besloten dat de opbrengst voor materialen, een kleine € 1000 volledig zal gaan 
naar materialen voor de kleuters. Samen met collega’s gaan we op zoek en over tot 
aanschaf. Hierna delen we graag de aanschaf.
 
Kwaliteitskaarten
Op de ouderavond van afgelopen dinsdag 14 juni is onder meer de opbrengst van 
de werkgroep ouderbetrokkenheid toegelicht. Onderdeel daarvan zijn twee 
kwaliteitskaart; ouderbetrokkenheid en klassenouders. Deze kwaliteitskaarten zijn 
de leidraad waarop we ons kunnen baseren bij een aantal zaken. In afspraken, 
rollen, verhoudingen, enz. Deze kwaliteitskaarten waren ook op de ouderavond in 
te zien. Uiteindelijk zullen ze ook op onze site geplaatst worden. Voor nu deel ik 
deze documenten alvast graag met ouders via het weekbericht. Zijn er vragen 
hieromtrent dan verneem ik deze graag. Nogmaals een hartelijk woord van dank 
aan de ouders die zitting namen in de werkgroep en op die manier bijdroegen aan 
de ontwikkeling.

Groeten,
Jeroen Phijl
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Het is aan jou om in dit zonne-uur

de wijze mare te begrijpen:

In overgave aan de schoonheid van de wereld,

jezelf innerlijk voelend te doorleven:

Het mensen-ik kan zich verliezen

en hervinden in het wereld-ik.

Weekspreuk

BERNARD
LIEVEGOED SCHOOL
Basisschool voor Vrijeschoolonderwijs Maastricht

bericht van Jeroen

agenda

vrijdag 24 juni Sint Jansfeest
vrijdag 22 juli start zomervakantie

                                                                                >



Lieve ouders,

Naar aanleiding van onze aankondiging van de aankomende MR verkiezingen zijn 
wij verheugd om te melden dat drie ouders zich verkiesbaar hebben gesteld voor 
de twee zetels die binnen de MR beschikbaar komen. Hieronder stellen zij zich aan 
ons allen voor.
Hoe gaan de MR verkiezingen verder?
Van 20 tot 23 juni worden de verkiezingen voor de MR gehouden. De stemming is 
geheim en gebeurt met behulp van stembiljetten welke bijgevoegd zijn aan dit 
bericht. U kunt hierbij uw voorkeur uitbrengen voor 2 van de 3 kandidaten. U kunt 
tussen 08.15 uur en 15.30 uur bij de administratie terecht om uw stem uit te 
brengen. Daar zal een stembus gereed staan. 
Alle ouders waarvan de kinderen op deze verkiesdatum op school zijn ingeschre-
ven en onderwijs volgen, mogen stemmen. Leden van de verkiezingscommissie, 
en één personeelslid van de school (directie uitgezonderd) tellen op 24 juni 0m 
13.00 uur in het openbaar de stemmen en brengen de kandidaten op de hoogte 

van de uitslag. De kandidaten worden persoonlijk geïnformeerd. Daarna worden 
de ouders/verzorgers, het personeel en de  schoolleider op de hoogte gebracht. 
De gekozen ouders/verzorgers zullen per 1 augustus 2022  toetreden tot de 
medezeggenschapsraad.
 
We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en roepen jullie allemaal op om 
te gaan stemmen.
 
Met vriendelijke groeten;
 
MR BLS,
Carol Buschgens, Fleur Smeets, Jan Huiskes,  Françoise Jeukens, Suzanne Pittie en 
Zyxcban Wolfs.

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mr verkiezingen

Kandidaa MRt: 
Fleur Smeets

Voor diegenen die 
mij (nog) niet 
kennen stel ik me 
graag even voor. 
 
Mijn naam is Fleur 
Smeets. Al 
vierentwintig jaar 
heb ik het voorrecht 
om mijn echtgenoot 
Lars aan mijn zijde 
te hebben. Sinds 7,5 jaar is ons leven samen nog mooier en vooral rijker door onze 
dochter Lenthe. Lenthe zit momenteel in de tweede klas bij juf Hilde en juf 
Suzanne. Inmiddels alweer haar vierde jaar op de Bernard Lievegoed School. 
 
In onze vrije tijd genieten wij als gezin van al het moois dat moeder natuur ons 
heeft gegeven. Daarbij proberen wij op diverse manieren om, zo min als mogelijk, 
een voetafdruk achter te laten op de wereld. 
Wij vinden het belangrijk om klaar te staan voor onze medemens. Als vrijwilliger 
van stichting Beschermde Wieg sta ik (ongewenst) zwangere – en pas bevallen 
vrouwen bij. Daarnaast voorzie ik, tijdens het tweewekelijks juridisch spreekuur, de 

medemens (die dat op dat moment hard nodig heeft), van gratis juridisch advies. 
 
De afgelopen drie jaren heb ik me als lid van de oudergeleding en tevens 
voorzitter van de Medezeggenschapsraad kunnen en mogen inzetten voor onze 
huidige en toekomstige leerlingen, voor het team, alle ouders en de school als 
geheel. Die drie jaren zijn allesbehalve rustig van aard geweest en soms ook best 
zwaar. Door samen de schouders eronder te zetten, op constructieve wijze, zijn we 
vanuit die zeer roerige tijd in rustiger vaarwater aangekomen. Maar we zijn er nog 
niet!  Er is nog genoeg samen te doen in het heden en ter voorbereiding op een 
mooie toekomst. 
 
Dit heeft mij dan ook doen besluiten om mij herkiesbaar te stellen als kandidaat, 
om op die manier de mogelijkheid te krijgen om de komende drie jaren verder te 
mogen bouwen. De kennis en ervaring die ik als MR voorzitter, als ondernemer en 
als zelfstandig jurist (Nederlands Recht, UM) in de afgelopen jaren heb opgedaan 
zet ik daarbij graag in. 
 
Ik hoop dat ik wederom op jullie steun mag rekenen. 
 
Met oprechte en warme groet, 
 
 
Fleur Smeets 

de kandidaten
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de kandidaten (vervolg)

Kandidaat MR: Oscar Herijgers

Graag wil ik mij verkiesbaar stellen om deel uit te kunnen maken van de 
medezeggenschapsraad van de Bernard Lievegoedschool. 
Waarom stel ik mij verkiesbaar? Ik wil graag iets bijdragen aan de school van onze 
drie kinderen. 
Wat heb ik te bieden? Ik heb al verschillende keren deel uitgemaakt van de MR  op 
mijn eigen school waar ik als personeelslid deelnam. Deze MR periode was 
bijzonder leerzaam. Dit was veeleisend omdat we in een fusie zaten met vijf 
andere scholen. Ik heb in die periode veel geleerd over de medezeggenschap.
Mijn achtergrond: Ik heb van 1983 tot 1993 op de Vrije school Maastricht gezeten. 
Hierna ben ik overgestapt naar het regulier onderwijs.  Ik ben nu werkzaam als 

docent biologie op het 
Dacapo college te Sittard. 
Hier werk ik met veel 
plezier sinds 2003. 

Met vriendelijke groeten,

Oscar Herijgers

Kandidaat MR: Oscar 
Herijgers

Graag stel ik me bij 
deze kandidaat voor 
de functie van 
medezeggenschaps-
raadslid van de 
Bernard Lievegoed 
(basis)school. Als 
betrokken ouder heb 
ik zin om de komende 
jaren een bijdrage aan 
het reilen en zeilen van 
de school te leveren, 
door mee te denken en te stemmen over interne vraagstukken zoals verbouwing, 
uitbreiding, formatie, lestijden, schoolbeleid, strategie en visie. Na korte gesprek-
ken met huidige mr-leden Carol en Jan ben ik nog enthousiaster over deze 
mogelijkheid geworden. 

In navolging van mijn ouders, die actief waren in ouderraden, personeelsvereni-
gingen en medezeggenschap, heb ik tijdens mijn werkzame leven ook bijgedra-
gen aan dergelijke gremia. Eerst binnen het openbaar bibliotheekwerk (onderdeel 
van de gemeente Maastricht) en momenteel binnen de Universiteit Maastricht. 
Tijdens werkzaamheden als media-coach/ informatiespecialist voor de stadsbiblio-
theek mocht ik op verschillende basisscholen in Maastricht gastlessen geven. Dit is 
een waardevolle ervaring die me inzicht gaf in de gang van zaken op andere 
basisscholen. 

Van nature ben ik nieuwsgierig en positief ingesteld en ik geloof sterk in het 
samen verkennen van vraagstukken en het uiteindelijk komen tot een compromis. 
Daarbij neem ik naast mijn eigen belang ook de belangen van anderen in 
ogenschouw. In mijn werk als loopbaan -en vadercoach zijn kwaliteiten als 
luisteren, doorvragen, vooruitkijken en blootleggen van essentieel belang en ik 
prijs me gelukkig daarover te beschikken. Daarbij ligt mijn focus op het in 
openheid creëren van een wenselijke situatie, boven het vooral reageren op een 
ongewenste situatie. 

Als 47-jarige vader van Maud (klas 1) en Jasper (kleuterklas) heb ik, met mijn 
levenspartner, bewust gekozen voor de Vrije School en de waarden waar zij voor 
staat. Het antroposo�sch gedachten-goed draag ik een warm hart toe. Ik mag me 
dit wel nog meer eigen maken, hetgeen een sterk voornemen is. Ouders mogen 
mijns inziens ook meer uitgedaagd worden om een actieve rol te vervullen in de 
school-loopbaan van hun kinderen. 

Naar ik wens is bovenstaande voldoende aanleiding om mijn kandidaatstelling te 
accepteren. 

Met vriendelijke groet, 

Jurn Glazenburg
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st Jansfeest

Om ons heen zien we de natuur zo uitbundig en rijk als in geen ander jaargetijde. 
Alle bladeren hebben zich vol ontplooid, bloemknoppen springen open, de eerste 
vruchten gaan komen. Het eenvoudige groene kleed van Moeder Aarde (het 
groene gras) tooit zich met een verscheidenheid aan pollen, aren en pluimen, die 
met een gouden waas het groen versluieren.

Insecten zingen in de blauwe hemel, vogels �uiten dat het een lieve lust is. Een 
geweldige overvloed biedt ons de natuur. Ook wij voelen ons meegenomen in 
deze bonte, warme wereld. Wij willen naar buiten, de vakantie lokt. Dan nadert de 
Midzomernacht, de nacht van 23 op 24 juni. De zon staat hoog aan de hemel en 
bereidt zich voor op de terugtocht. Nog één korte, lichte nacht en het keerpunt is 
gekomen.

Sint Jan als Midzomerfeest
Er is een oud gezegde dat luidt: “Met Sint Jan draait het blad zich om.” Na deze 
dag treedt een langzame verandering op in de natuur. Sint Jan, werd een half 
jaar eerder dan Jezus geboren, namelijk op 24 juni. Sint Jan was degene die de 
mensen maande tot inkeer te komen en hun houding te veranderen, omdat de 
komst van Christus nabij was. Hij doopte de mensen tot christen door 
onderdompeling in het water van de Jordaan. 
Ook in oude, heidense culturen werd omstreeks 24 juni een feest gevierd, het 
Midzomerfeest. Dan braken in de natuur alle magische het Zomerzonnewende-
feest iets van de wijsheid van de goden in zich op te nemen. Het is het 
natuurgebeuren dat ons oproept tot een uitbundig feest. Het meegaan met de 
natuur naar buiten. 

Het vuur
Op talloze plaatsen in Europa worden nog op 24 juni Sint Jansvuren ontstoken. Dit 
gebruik stamt uit voorchristelijke tijden. Men kende aan het vuur een reinigende 
werking toe en ook de boze geesten konden erdoor worden verjaagd. Sprong 
men door de vlammen van het vuur, dan was dat om ongeluk en ziekten te 
overwinnen voor het komende jaar. Om het Sint Jansvuur te ontsteken was 
haardvuur niet rein genoeg; men maakte vlammen door het wrijven van hout of 
het slaan op stenen. Acht dagen voor Sint Jan brandde men in Vlaanderen grote 
bossen stro langs de straten, zodat de paarden geen koliek zouden krijgen. 
Houtskool van het Sint Jansvuur werd bewaard als middel tegen brand!

Sint Jansfeest op schoo
Op 24 juni 2022 vieren wij weer op school het Sint Jansfeest. Dit is per bouw 
verschillend. 
’s Avonds om 17.00uur zullen we over het vuur springen bij de Eijsder Beemden, 
nadat we liedjes hebben gezongen. 
Let op: de kleuters springen niet over het vuur. Voor hen is dit nog veel te 
spannend. 
-Klas 1-2-3 springen onder begeleiding van volwassenen.
-Klas 4-5-6 mogen de kinderen – als ze willen-  zonder begeleiding over het vuur 
springen. Klas 6 mag als eerste over het vuur springen. 
 Als afsluiting kunnen genieten van een gezamenlijke picknick. Iedereen neemt 
daarvoor iets lekkers (denk daarbij aan hartige taart, salade, brood etc) mee. Denk 
daarbij ook aan een bordje, bestek, beker en/of dekentje. 

Het kan zo zijn dat de paarden op dat moment los lopen ook is er water in de 
buurt. Ouders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen. Alcohol is 
op dit feest niet toegestaan. 
18.30 is de afsluiting van feest. 

Wanneer er vragen zijn kunt u zich wenden tot de leerkracht. 

Uiteraard hopen we op een fantastische zomeravond met elkaar! Mocht het 
onverhoopt toch slecht weer zijn, wordt het avonddeel afgelast. Hierover wordt u 
tijdig op de hoogte gebracht. 

Helikoptertje van karton en een stokje
Zo simpel te maken, en wat een vliegcapaciteit! 

Wat heb je nodig?
Om goede stevige bellen te krijgen is het belangrijk dat het zeepsop de juiste 
samenstelling heeft. 
• Een stukje dun karton, zgn. bordkarton (0,8 mm).
Als het karton te dik is, is het te zwaar. Als het te dun is, mist het de nodige
stevigheid. Veel schoenendozen hebben de juiste dikte.
• Een stokje van 6 mm dik
• Papiermesje of stanleymes
• Alleslijmer
Hoe te maken?
Voor een perfect resultaat is het belangrijk om je precies aan de maten te houden.
• Knip of snijd de propeller uit het bordkarton:
20 cm lang en 2,4 cm breed.
• Knip de hoekjes bij.
• Snijd met het papiermesje een kruisje van 6 mm in het midden van de propeller
(hier wordt later het stokje doorheen gestoken, de �apjes geven wat houvast). 
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De glans van wereldschoonheid dwingt mij mijn 

goddelijke levenskrachten te ontvouwen voor een 

wijde vlucht


