
Classic express
Na de carnavalsvakantie krijgen we op school bezoek van de classic express, een 
mobiele concertzaal die onze school bezoekt. Neem eens een kijkje op hun site; 
https://www.classicexpress.nl/

We mogen van het MECC een stukje parkeerplaats gebruiken waar de trailer kan 
worden neergezet binnen loopafstand van school. Van maandag t/m woensdag 
krijgen de klassen 1 t/m 6 daar een klassikaal concert!

 

Honden op school
We constateren de laatste tijd steeds vaker honden op het schoolplein of in het 
gebouw. Soms ook niet aangelijnd en het doen van hun behoefte op het 
speelterein van de kinderen.

Honden zijn niet toegestaan in ons gebouw. Op het schoolplein, bij halen of 
brengen, enkel aangelijnd en aan de voet.

Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat kinderen, ouders, collega’s en onze 
regelmatig aanwezige schoolhond geen hinder ondervinden.

Algemene ouderavond
Komende dinsdag 14 februari organiseren we een algemene ouderavond op de 
Bernard Lievegoed school. Het programma kent twee gedeeltes; een algemeen 
gedeelte en een gedeelte gewijd aan de SOL (samen opleidend leren). De avond 
start om 19uur en eindigt om 20uur30

Het algemene gedeelte zal oa gaan over de missie en visie, �nanciën, vaklessen. 
Daarnaast is er een gedeelte om vragen van ouders aan de orde te laten komen en 
verhelderen. Deze vragen kunnen jullie vooraf doormailen via 
j.phijl@bernardlievegoedschool.eu. Ik zal vervolgens mijn best doen voor 
adequate beantwoording die avond.

Jeroen Phijl.

bericht van Jeroen
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De macht der gedachten neemt vorm aan

in verbinding met de geestgeboorte.

Ze laat de verdoezelde zinnenprikkels

in volle helderheid verschijnen.

Wanneer de volheid van de ziel

zich wil verenigen met het wereldworden,

moet de openbaring der zinnen

het licht van het denken ontvangen.

agenda

14 februari
ouderavond

17 februari
carnaval

15 maart
studiedag

agenda

25 november
opening Verborgen Parel
5 december
Sinterklaasviering
6 december
studiedag



Lieve ouders,

Wat leuk om ons aan jullie te mogen 
voorstellen. Wij zijn Claudia Goessens 
en Hilde Motz, beide leerkrachten van 
klas 3A. Hieronder zullen we ons ieder 
apart even voorstellen.

Ik ben Hilde Motz, 28 jaar oud en 
inmiddels voor mijn vierde jaar op de 
Bernard Lievegoed School. Hiervoor 
heb ik in Oss op het Kleurenbos, ook 
een vrijeschool van Stichting Pallas, 
gewerkt. Ik heb de klas meegenomen van 
klas 1 en vind het dan ook zeer speciaal om hen weer een jaar met hen samen 
te mogen leren. 

De derde klas staat in het teken van de ambachten, het bouwen van huizen en 
de schepping. Allemaal thema’s die erg goed bij mij passen. 

Ik hou van dingen maken; haken, breien, vilten, kleien, schilderen, naaien, 
punchen, borduren, oude meubels opknappen of hout bewerken. Er ligt bij 
ons thuis altijd wel een knutsel- of opknapwerkje waar ik nog mee bezig ben. 
Mijn poes, Auke, kan daar nog wel eens het plezier van inzien als er een 
bolletje wol slingert, mijn vriend soms iets minder 😉. Als ik niet aan het 
knutselen ben houd ik van reizen, badmintonnen, volleyballen of muziek 
maken.

Ik ben Claudia Goessens, 28 jaar 
oud en jullie hebben mij vorig 
jaar gezien als leerkracht in 
opleiding in klas 4. Daarvoor 
heb ik een dochtertje Lina 
gekregen, zij is nu net 1,5 jaar. 
Het thuisfront bestaat niet alleen 
uit Lina en mijn vriend, maar ook 
drie trouwe viervoeters. 

Sinds vorige week hebben de 
kinderen een van de honden leren 
kennen, genaamd Ayla. Een langharige Border Collie van 6 jaar oud. Ik vind het 
dan ook heerlijk om met het gezin en de honden de natuur in te gaan en 
avontuurlijke wandelingen te beleven. 

Als  ik tijd over heb vind ik het ook heerlijk om nog een dansles te volgen of 
vrijwilligerswerk te doen bij het Belgische Rode Kruis. Mijn passie voor het 
onderwijs probeer ik over te brengen met mijn enthousiasme, positieve 
energie en liefde voor het vak door een goede verbinding te hebben met 
ouders en leerling.

even voorstellen
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