
      
 

 

 

 

 

BERNARD
LIEVEGOED SCHOOL
Basisschool voor Vrijeschoolonderwijs Maastricht

agenda

6 oktober start kinderboekenweek
19 oktober  ouderavond
23 oktober start herfstvakantie

Weekspreuk - st. Michael

ouderavond

Parro

We willen op de BLS Parro meer gaan inzetten als handig tool en middel in 
communicatie naar ouders. Dit voor verschillende doeleinden. Het gaat dan bv 
om inventarisatie AVG (op die manier hebben collega's snel duidelijk in de app 
welke kinderen bv op foto's mogen) en doorgeven ziekmelden (dit staat meteen 
overzichtelijk in de Parro van juf en meester en kan dan niet meer telefonisch). 
Tevens gaan we minimaal één keer per week per klas een groepsbericht met u 
delen. Zodat we nog meer inzichtelijk maken wat er gebeurt in de klas. Dit 
vergroot wat ons als team BLS betreft de ouderbetrokkenheid en daar zijn we 
blij mee. Ook bekijken we de mogelijkheid van communicatie klassenouders. 
Parro is te benaderen middels een app te gebruiken voor Android of IOS, maar 
ook als webbased versie in de browser op elk willekeurig verbonden toestel met 
internet. Vóór de herfstvakantie zullen we jullie verder informeren ook middels 
een handleiding waar nog aan gewerkt wordt. Ná de herfstvakantie zullen de 
aanpassingen ingaan. Wordt vervolgd. 

 

Middels het weekbericht wijzen we u nogmaals op de schooltijden mbt start 
school in de ochtend. Het valt op dat er met enige regelmaat en in toenemende 
mate kinderen te laat op school verschijnen. De kinderen moeten om 8uur40 in 
de rij staan om naar binnen te gaan. Vanaf 8uur45 starten de lessen. Voor de 
onderwijstijd en de rust en regelmaat wijzen we u het belang van op tijd komen 
en een tijdig begin van de dag. Daarbij is het voor de veiligheid belangrijk dat de 
poort aan de Leuvenlaan gesloten wordt bij het verlaten van het schoolplein. 
Aan iedereen de nadrukkelijke vraag om tijden en afspraken te respecteren. 
 

Het doordringen van mijn wezensdiepten

verwekt een verwachtingsvol verlangen,

dat ik door zelfbeschouwing mezelf mag vinden

als zomerzonnegave, die als kiem

in de herfststemming verwarmend leeft

als de krachtbron van mijn ziel.

start school
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Komend dinsdagavond 19 oktober staat er een ouderavond gepland met de 
klassenouders. Dit is een vervolg op een bijeenkomst die plaatsvond voor de 
zomervakantie. Na de herfstvakantie en voor de kerst zal een algemene 
ouderavond gepland worden voor alle ouders. Hiervan wordt u tijdig op de 
hoogte gesteld. 
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