
Waardering en verrassing 
Wat werden we verrast op school. Alle collega's, niemand uitgezonder. 
Ondergedompeld in vitaminen en mooie woorden. Dat doet het team BLS 
groeien en gloeien. Het prachtige initiatief van ouders werd en wordt als 
bijzonder waardevol ervaren. Verrast, ontroerd, geraakt, verwend. Bewuste en 
oprechte waardering.  
Veel dank aan alle ouders! 

Waardering is als een zonnestraal die jouw leven verwarmt, 
Je voelt je dan heel speciaal en met liefde omarmt. 
 
Aanpak speelplaatsen.  
 Zoals iedereen kan zien is het hier en daar nodig dat we de speelplaatsen gaan 
aanpakken. We zijn voornemens om dat met elkaar te doen. Nu het zonnetje 
uitkomt en de lente begint te kriebelen lijkt ons het juiste moment aangebroken 
om hiervoor gezamenlijk aan de slag te gaan. Zie de bijlage van dit weekbericht 
voor uitgebreide informatie of meld je meteen aan via speelplaatsenbls@gmail.-
com of (bel of app) 0655689387 met Patrick. 
Jeroen Phijl en Patrick de Swart (ouder BLS) 
 
Corona 
De maatregelen die noodzakelijk zijn op school gaan veranderen. De komende 
dagen werk ik weer een aantal zaken uit die ik deze week met jullie deel. 
Tot snel! 
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De wereld dreigt te verdoven

de ingeboren kracht van de ziel.

Herinnering, treedt nu jij

vanuit geestesdiepten lichtend in verschijning,

versterk in mij het schouwen,

dat slechts door wilskracht

zichzelf in stand kan houden.
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 Hakke takke, malle balle Joa veur goan weer carnavalle…

Afgelopen dinsdag kregen we tijdens de persconferentie goed nieuws; Nederland 
gaat weer open! Hiermee grijpen we de kans om carnaval op school weer samen te 
vieren met beide handen aan. 

Vrijdag 25 februari vieren we samen het feest in de zaal, met een school vol 
verkleedde kinderen, meesters en ju�en en optredens door elke klas, een BLS-prins 
en prinses, met een raad van 11, samen hossen… Wat kijken we er naar uit! 

Loslaten, daar gaat het om met carnaval, overgave aan de beleving. Nu gebeurt het 
van binnenuit, alsof we het oude leven a�eggen en het nieuwe leven in onszelf 
vrijmaken. Dit geeft energie, zin om de draad weer op te pakken. 

Wellicht voelen we de lente tintelen, voelen we hoe het nieuwe in en om ons heen 
gestalte probeert te krijgen. We leven het leven, we plukken de dag. Carnaval het 
jaarfeest waarmee we weer naar buiten treden.

Graag willen we jullie (ouders/verzorgers) vragen elkaar buiten te ontmoeten! Om 
12.15u zullen de kinderen samen met de meesters en ju�en naar het voorplein en 
aan de Leuvenlaan komen, om onder het genot van gezellige carnavalsmuziek, 
samen te hossen tot 12.45u. Staan jullie daar, met een vrolijk muziekinstrument, op 
ons te wachten? Dan luiden we samen de carnavalsvakantie in!

Alaaf, 
De carnavalsorganisatie
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