
Afronding schooljaar
Deze periode staat in inhoud, organisatie en afstemming in het teken van het 
afronden van het schooljaar. Vanzelfsprekend kijken we ook al over de vakantie 
heen naar volgend schooljaar. Bij al deze zaken wordt u zo goed mogelijk 
meegenomen in berichtgeving en informatie.
Dagelijks zijn er genietende kinderen te zien na schoolreisje, geslaagd toneel, 
klassikale activiteiten, enz.
Ook de getuigschriften komen binnenkort mee naar huis. Kinderen zullen u met 
trots tonen waar ze de afgelopen maanden aan gewerkt hebben. Geven jullie de 
mapjes nog mee naar school?
 
Verhuizen
Binnenkort gaan we verhuizen. Hiervoor hebben we spierkracht nodig en een 
aantal middelen. Er hebben zich, zoals ook eerder aangegeven, een aantal ouders 
gemeld. Ook na het vorige weekbericht. Wat natuurlijk bijzonder �jn is! Aanmel-
den kan nog (22 en 25 juli).
Daarnaast zijn we op zoek naar steekwagens, “hondjes” (verhuisplanken op 
wieltjes) en verhuisdozen om te lenen. Hebben jullie bovenstaande spullen waar 
we gebruik van mogen maken? Dan verneem ik het graag om mee te nemen in 
inventarisatie. Voorzie de spullen aub van naam.
Wederom dank!

Groeten,
Jeroen Phijl

 Komt dat zien, komt dat zien!
De klassen 4 zijn hard bezig met het blazersklas project van Koninklijke Harmonie 
Ster van Maastricht. Ze leren allemaal een blaasinstrument of trommel bespelen 
om samen een klassenorkestje te vormen!
Op 15 juli om 19.00 spelen ze een concert voor iedereen die wil komen kijken! 
Komen jullie ook allemaal?
Locatie: Sterzaal, Bredestraat 19 in Maastricht.

Groetjes, Ju�e Marjolein (contactpersoon blazersklas), de klassen 4 en de 
harmonie.
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In overgave aan de openbaring der zinnen,

verloor ik de drijfkracht van mijn eigen wezen,

Een gedachtedroom scheen

mij te verdoven om mij het zelf te ontnemen.

Maar reeds nadert mij wekkend

het werelddenken door de schijn der zinnen...

Weekspreuk

BERNARD
LIEVEGOED SCHOOL
Basisschool voor Vrijeschoolonderwijs Maastricht

bericht van Jeroen komt dat zien!

agenda

vrijdag 22 juli  start zomervakantie
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