
Ouderhulp gezocht voor het organiseren van de Herfst Markt
Lieve Ouders,
In mei hebben we na twee jaar weer met zijn allen mogen genieten van onze 
Lente Markt. Wat was het een �jne dag met zijn allen!
Wisten jullie dat onze school oorspronkelijk deze markt 2x per jaar organiseerde, nl 
in de lente én in de herfst. Tijdens onze laatste MR-vergadering hebben we de 
Lente Markt geëvalueerd en gevraagd of school ervoor open staat om de traditie 
van 2 markten per jaar in ere te herstellen.
Het goede nieuws is dat school hier graag voor open staat. Om dit te kunnen 
realiseren hebben we echter wel jullie hulp nodig, zodat we hier samen net zo’n 
groot succes en �jne dag van kunnen maken als de Lente Markt.  We zijn dan ook 
op zoek naar minimaal 10 ouders die ons willen helpen om dit fantastische 
evenement mee te organiseren.  Een kleine impressie van wat we met elkaar 
dienen te ondernemen:
• Datum bepalen
• Campagne opzetten (�yers, weekbericht, etc)
• Marktkraampjes en bezetting ervan regelen (denk aan viltproducten, glaskunst, 

kinderboeken, seizoentafelpoppetjes, postkaarten en handgemaakte 
kinderkleding).

• Activiteiten bedenken en organiseren (denk aan broodjes bakken, herfststukjes 
maken, kaarsen versieren, appels po�en, tafelspelletje etc.)

• Ouders betrekken bij de herfstmarkt (ondersteunen bij activiteiten, baksels, etc.)
• Ondersteunen op de herfstmarkt zelf (opzetten en opruimen) ondersteund met 

andere ouders die op de dag zelf graag willen ondersteunen.
We hopen dat jullie ons willen helpen zodat we deze traditie in ere kunnen 
herstellen en net zo’n mooie dag kunnen gaan organiseren als bij de Lente Markt.  
Als je hierbij wilt helpen, meld je dan snel aan via mr@bernardlievegoedschool.eu
Met warme groet,
Francoise, Suzanne, Zyxcban, Carol, Fleur en Jan
 

Weergave weekbericht
Van enkele ouders kreeg ik de vraag of de weergave van het weekbericht niet 
anders kan. Zonder verder klikken op PDF en bijlagen in andere bestandsforma-
ten. Om ook de drempel van lezen te verkleinen (regelmatig krijgen we vragen op 
school die we hebben gecommuniceerd via weekbericht).
Momenteel bekijken we de opties. Het feit dat het weekbericht wordt verstuurd 
vanuit de beveiligde omgeving van Parnassys bemoeilijkt dat. Of we een oplossing 
vinden weet ik niet. Tot die tijd, en bij het vinden van geen oplossing, blijft het 
zoals het is en hoop ik dat alle info toch bij ouders terecht komt.
 
Verhuizing
De ingebruikname van de verborgen parel en de daadwerkelijke verhuizing 
hiernaartoe komt steeds korter bij. Bouwvakkers werken verwoed door aan allerlei 
zaken. De�nitieve contouren van ons nieuwe gebouw worden steeds meer 
afgewerkt duidelijk.
In ons nieuwe schooljaar gaan we het gebouw gebruiken voor de klassen 3, 4, 5 en 
6. Daarnaast komen er een aantal werkplekken voor collega’s en kinderen. We 
zullen, vanaf moment van oplevering en eindschoonmaak verwoed aan de slag 
gaan met verhuizen. Van meubilair tot spullen. Daar kunnen we alle handen en 
inzet bij gebruiken, als noodzakelijkheid. We gaan dit doen op vrijdagmiddag 22 
juli van 13 uur tot 15 uur en op maandag 25 juli van 10 uur tot 13 uur. Daarmee 
hopen we alles “aan kant te hebben” . Onder het motto vele handen maken licht 
werk zijn we op zoek naar ouders die ons hierin willen ondersteunen. Heb je (een 
gedeelte) tijd om ons te helpen. Absoluut graag! Stuur mij dan een mailtje 
(j.phijl@bernardlievegoedschool.eu). Ik zal dan inventariseren en proberen hier 
structuur in aan te brengen.
Hopelijk tot dan!
 
 
 

Groeten,
Jeroen Phijl
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De schoonheidsglans der wereld,

dwingt mij om uit zielendiepten

de godskrachten van het persoonlijke leven

vrij te maken voor een wereldvlucht;

Mezelf te verlaten,

slechts in vertrouwen mezelf te zoeken

in wereldlicht en wereldwarmte.

Weekspreuk

BERNARD
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bericht van Jeroen

agenda

vrijdag 24 juni Sint Jansfeest
vrijdag 22 juli start zomervakantie
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