
Vakantie 
Vanaf zaterdag 23 april begint ons laatste verlof van dit schooljaar. De school is dan 
twee weken, tot zondag 8 mei, gesloten. Hierna begint de laatste periode van 
schooljaar 21-22 richting zomervakantie. In die weken staan ook nog een paar 
mooie activiteiten en belevenissen op het programma. Het vieren van het 
pinksterfeest, schoolkamp klas 6, sint Jan, afronding verbouwing verborgen parel, 
algemene ouderavond (datum 14 juni alvast noteren, programma en uitgebreider 
bericht volgt na de meivakantie), lentemarkt enz. Via het weekbericht of 
anderszins als de situatie erom vraagt zal ik jullie weer op de hoogte houden.  
Team BLS gaat, net als kinderen en hopelijk de meeste ouders, genieten van een 
welverdiende vakantie. Na een enerverende periode van oktober tot april. 
Bijkomen van hard werken met elkaar en opladen voor de laatste weken richting 
zomer. Hartelijke groeten! 
 
Ouderacademie aan de Bernard Lievegoedschool. 
Dit bericht geldt alvast voor schooljaar: 2022-2023 en is een herhaling van enkele 
weken geleden, de ouderacademie start bij voldoende animo in september/okto-
ber 2022. Vooralsnog hebben we 3 aanmeldingen wat te weinig is om het plaats te 
laten vinden. 
Beste ouders. 
Voor geïnteresseerde ouders en andere belangstellenden, willen we komend 
schooljaar een cursus organiseren waarbij de volgende thema’s centraal staan: 
• Opvoeding en innerlijke ontwikkeling van het jonge kind in deze tijd. 
• Dit, in samenhang met de leerstof en het leerplan BLS en vrije school. Bijv. via  
 periodes, vaklessen, jaarfeesten. 
• De antroposo�e als achtergrond. 
De bedoeling is dat er maandelijkse bijeenkomsten zullen zijn. Bijvoorbeeld op 
zaterdagochtend om 11 uur, waarna er gewerkt wordt aan een inhoudelijk deel en 
daarna aan een kunstzinnig deel zoals bv schilderen of boetseren. 

Dit eerste gebeurt ook zoals kinderen dat in de klas doen: nat-in-nat. Hierna volgt 
een nagesprek.  
Het geheel duurt per bijeenkomst ca 2 uur. Locatie zal school zijn. Bijdrage 
hiervoor is 5 euro per keer. 
De bijeenkomsten worden begeleid en georganiseerd door Wiel Hupperets, (oud 
leerkracht vrije school). 
Aanmelden: vóór einde schooljaar 30 juni 2022 middels bericht aan:
j.phijl@bernardlievegoedschool 

Verbouwing verborgen parel 
Eerder dit schooljaar heb ik alle ouders via het weekbericht reeds geïnformeerd en 
op de hoogte gehouden over de verbouwing van de verborgen parel, het nieuwe 
gebouw dat we op korte termijn gaan gebruiken. In de oorspronkelijke plannen 
stond oplevering gepland voor begin mei 2022. Door bouwtechnische uitdagin-
gen die gaandeweg duidelijk werden volgt oplevering later. Ik krijg binnenkort 
een nieuwe planning die ik vervolgens na de meivakantie weer graag met jullie 
deel. 

Groeten,
Jeroen Phijl
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Wanneer vanuit de wereldwijdten

de zon spreekt tot de menselijke zinnen

en vreugde uit de zielendiepten

zich met het licht verenigt bij het zien,

dan trekken vanuit de omhulling van het zelf

gedachten tot in de verten van de ruimte

en binden verdoezeld

het menselijk wezen aan het zijn van de geest.
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agenda

vrijdag 22 april start meivakantie
zaterdag 14 mei lentebazaar
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Zaterdag 14 mei
11.00-14.00


