
Kinderplattegrond Maastricht

Een van onze ouders (Marika Marini, check haar website) heeft als illustrator 
meegewerkt aan de kinderplattegrond Maastricht. Extra mooi is dat ook Olivia and 
Mei Cicchinelli,  twee van onze leerlingen uit klas 1a en kleuterklas 4 hebben 
bijgedragen met tekeningen. Ontzettend mooi geworden, bijzonder knap van 
Olivia en Mei.

De plattegrond is te downloaden via deze link. Ook zijn er een aantal papieren 
exemplaren te vinden op de jaartafel in ons hoofdgebouw. Kinderen kunnen zo 
op een aansluitende manier uitvinden wat er allemaal te beleven is in Maastricht.

Jeroen Phijl
Schoolleider

 

bericht van Jeroen
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Ik doorvoel de kracht van het wereldbestaan:

zo spreekt de helderheid van het denken,

de groei van de eigen geest indachtig

in duistere wereldnachten,

en richt op de nabije werelddagen

de innerlijke stralen van de hoop.

agenda

10 maart
lentelezing

15 maart
studiedag

22 maart
vertelvoorstelling

agenda

25 november
opening Verborgen Parel
5 december
Sinterklaasviering
6 december
studiedag

https://marikamarini.cargo.site/
https://www.bezoekmaastricht.nl/zien-en-doen/voor-kids


Het voorstellen team BLS gaat door. Vandaag is juf Galya aan de beurt.

Mijn naam is Galya de Wit. Ik ben in ‘74 als derde kind geboren in Valkenburg 
aan de Geul. Mijn ouders zijn hier vanuit Amsterdam na hun trouwen gaan 
wonen. Als jong meisje van een jaar of 5 wist ik al dat ik later juf wilde zijn. Dus 
mijn schoolloopbaan was daar helemaal op gericht.

In 1998 kon ik dan ook niet wachten om aan de slag te gaan. Na 10 jaar 
Montessori onderwijs en daarna nog op openbare scholen in de streek te 
hebben gewerkt, voelde ik me nogal verloren. Het werken voor de klas had 
zijn glans verloren, de taken en de regels waar ik me als leerkracht aan diende 
te conformeren voelden niet meer goed. Methodes die voor mij bepaalden 
hoe ik moest handelen, dát kon toch niet de bedoeling zijn?

En toen kreeg ik een uitnodiging om kennis te maken met het vrijeschoolon-
derwijs. In een ochtend tijd werd mij duidelijk dat dit het type onderwijs is, dat 
precies bij mij past. Het voelde als thuiskomen.

Inmiddels heb ik met 2 klassen, rondjes van 4 jaar gedaan. En ben ik nu in klas 
1a mijn derde rondje gestart. En geniet ik met volle teugen van het leerproces 
en de verwondering van de kinderen in klas 1.

Samen met mijn partner Jeroen vormen we met zijn 2 zonen en mijn 2 
kinderen Jop en Tijs, een bont gezin. Jop woont op kamers en ik woon met 
jongste zoon Tijs in het prachtige Swier, tussen de velden waar ik graag 
wandel. Buiten zijn en genieten van de natuur laadt mij weer op.

Workshop ZAAI je bloemen 

 Kom bloemen zaaien voor in jouw tuin! En leer meer over verzorging van 
zaailingen. 

Waar: de Groene Bloem in Vilt

Wanneer: donderdag 23, vrijdag 24 of zaterdag 25 maart 

Hoe laat? 14:00 - 16:00 uur

 Meer info: www.degroenebloem.nl
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https://www.degroenebloem.nl/

