
      
 

 

 

 

 

BERNARD
LIEVEGOED SCHOOL
Basisschool voor Vrijeschoolonderwijs Maastricht

agenda

4 oktober  St. Franciscus
6 oktober start kinderboekenweek
23 oktober start herfstvakantie

Weekspreuk - st. Michael

prijsvraag

NPO

Vorig jaar heeft de schoolleider u regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling 
van nationaal programma onderwijs (NPO) op en voor de BLS. Verdere speci�eke 
praktische uitwerking loopt momenteel evenals reeds ingezette acties. 
De leerlingen merken het momenteel in de 1,6 fte onderwijsondersteuning die 
is georganiseerd en ingericht. Onderwijsondersteuners zijn bijna elke dag 
aanwezig en op sommige dagen met meerdere mensen. Daarnaast hebben we 
ook geïnvesteerd in uitbreiding IBuren wat er voor zorgt dat we kwalitatief 
verder kunnen verdiepen. 
Uitbreiding onderwijsondersteuning is, zoals beschreven, in eerste instantie 
gericht op extra ondersteuning schoolbreed. Als gevolg van langdurig zieke 
leerkrachten door corona en lock-down. Tegelijkertijd zorgt dat ervoor dat onze 
�exibiliteit vergroot bij ziekte en afwezigheid van collega's. 
Gaandeweg houden we jullie verder op de hoogte over inzet NPO.  

In een eerder weekbericht heb ik jullie geïnformeerd over het ontvangen van 
ouders op onze school. Destijds gaf ik ook aan dat ik en al mijn collega's van 
team BLS blij zijn dat het binnen actuele maatregelen weer mogelijk is. Vanaf 25 
september zijn er weer versoepelingen ingegaan die ons ook meer ruimte 
bieden. 
Ouders op en in school blijft middels uitnodiging van de groepsleerkracht. Zijn 
er uitstapjes, activiteiten of werkzaamheden dan zal de meester of juf u 
benaderen. Het is �jn dat er weer ouders hebben meegeholpen aan de draak 
van Michaël, mee zijn geweest naar uitstapjes, hielpen met het stoken van de 
oven, meehelpen om de klas te poetsen en weer aanwezig kunnen zijn op 
ouderavonden, enz.  
Voor de rust en werkbaarheid merken we ook dat het prettig is als er kalmte in 

en om het gebouw heerst. Dit ivm inloop en doorloop. Er wordt ook regelmatig 
op de gang gewerkt tijdens lesuren. Tevens geldt dit voor klassen die in de 
klassen werken met ramen open voor ventilatie. We vragen u hier rekening mee 
te houden. 
Voor de kinderen en ouders in kleuterbouw geldt;  
brengen in de morgen: leerkrachten halen kleuters op bij het kleuterplein. 
halen in de middag: ouders kunnen via het voorplein de kleuters ophalen bij 
het lokaal. 
Bovenstaande kan bij verandering in “situatie corona” weer aangepast worden. 
Dan stellen we jullie zsm weer op de hoogte. Vanzelfsprekend hopen we daar 
niet op!  Daarnaast aantekenend, we ondernemen geen actie. 

Natuur, jouw moederlijke wezen

draag ik in de aard van mijn willen;

En de vuurmacht van mijn wil

staalt de drijfkracht van mijn geest,

opdat hij zelfgevoel voortbrengt,

om innerlijk mijzelf te dragen.

ouders op school

                                                                                      <

De brievenbus naamgeving “MIKgebouw” loopt al goed vol! De onafhankelijke 
jury kan niet wachten om uit alle mooie inzendingen een creatieve naamge-
ving te kiezen. 
Aan het einde van maandag 4 oktober wordt de brievenbus gesloten.  
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De brievenbus naamgeving “MIKgebouw” loopt al goed vol! De onafhankelijke 
jury kan niet wachten om uit alle mooie inzendingen een creatieve naamge-
ving te kiezen. 
Aan het einde van maandag 4 oktober wordt de brievenbus gesloten.  

Ik ben Chanel Badart, 20 jaar en ik zit nu in mijn derde leerjaar van de opleiding de Nieuwste Pabo Sittard. Ik loop dit 
jaar stage in groep 1/2 op de Bernard Lievegoed School. Doordat ik op het Bernard Lievegoed College heb gezeten heb 
ik al kennis van het vrijeschoolonder- wijs. Ik hou van toneel en muziek en hou ervan om dit te delen met kinderen. Ik 
hoop dat ik dit jaar veel zal leren!

Hoi ouders en kinderen van de Bernard 
Lievegoed school in Maastricht.
Even voorstellen:
Ik ben Jez Guveau en ik ben 21 jaar oud 
en ik kom uit Roermond.
Ik doe de BBL opleiding onderwijsassistent. 
Ik heb 2 jaar op de vrijeschool in Roermond gewerkt. Ook heb ik zelf op de 
vrijeschool in Roermond gezeten. Het vrijeschool onderwijs ligt mij ook meer 
dan het regulieren onderwijs. Ik wou graag naar Maastricht verhuizen en ook 

daar op een vrije school stage/werken, sinds deze zomer woon ik nu ook in 
Maastricht. Ik zal vooral met groepjes uit verschillende klassen gaan 
werken, aan bijvoorbeeld; rekenen, taal en lezen. Ook zal ik af en toe 
toezicht houden tijdens de pauzes. Ik zal aanwezig zijn op de dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Verder heb ik veel zin om dit jaar op de Bernard 

Lievegoed school te gaan werken. Mochten jullie nog vragen hebben dan kun 
je me natuurlijk altijd even aanspreken.

Met heel veel Groetjes Jez Guveau

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Nicole, ik ben bijna 28 jaar 
en ik loop het eerste hal�aar van dit 
schooljaar stage in klas 4B bij meester 
Björn. Ik ben eerstejaars deeltijd 
pabo-student en heb voor de vakantie in 
de klas van ju�e Suzanne, bij de kleuters 
mijn aftrap gehad. Ik vind het super 
interessant en leerzaam om kennis te maken met de visie van de Vrijeschool. 
Mijn eerste stagedag bij klas 4B is ontzettend goed bevallen en ik weet zeker 

dat het een super half jaar gaat worden met deze 
leuke klas! 

Ik woon samen met mijn vriend in Maastricht en in mijn vrije tijd speel ik 
graag tennis. Verder ben ik een groot spelletjesfanaat en win ik het liefst 
altijd, omdat ik lekker fanatiek ben. Verder breng ik mijn weekenden graag 
door met vrienden/familie onder het genot van lekkere hapjes
en drankjes. 

Wellicht tot ziens op de Bernard Lievegoed School 

                                                                                      <
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Vele jaren geleden blies de 
Argentijnse Patagonische wind zo 
hard in de richting van Europa dat ze 
mij naar deze streken van de wereld 
heeft gebracht. Na vele avonturen in 
andere Europese landen ben ik, 9 jaar geleden, in Maastricht geland waar ik 
mijn wens om een gezin te hebben vorm gaf. Kort daarna kwam Tiago op de 
wereld en drie jaar later kwam Santino bij ons. Inmiddels zijn ze 8 en 5 jaar oud 
en zijn ze leerlingen van de Bernard Lievegoed school te Maastricht.
In 2019 besloot ik met de opleiding �exibele deeltijd Vrijeschool PABO aan de 

Hogeschool Leiden te volgen. Ik heb tot nu toe de gelegenheid gehad om 
stage te lopen in de kleuterklas van Caspar Senden, in de eerste klas van Hilde 
Motz en in de derde klas van Björn van den Berg. Allemaal op de Bernard 
Lievegoed school te Maastricht. Daardoor heb ik veel kinderen leren kennen 
van de vrije school in Maastricht. Alle drie stages waren hele positieve en 
leerzame ervaringen.
Dit jaar ga ik stage lopen in de kleuterklas van Suzanne Pittie, ik kijk daar erg 
naar uit! Ik verheug me nu al op al de avonturen met deze klas! 

Hallo, mijn naam is Claudia 
Goessens en ik loop stage in klas 4. Ik 
heb ontzettend veel zin om dit jaar 
mijn studie af te ronden samen met 
deze top klas.  We gaan een leerzaam 
maar ook gezellig jaar tegenmoet. Wat 
is leuk om te weten?  Ik ben dit jaar 

mama geworden, van een lieve dochter Lina. Daarnaast heb ik nog drie vrolijke 
Border Collies die ervoor zorgen dat ik actief bezig blijf. Af en toe geef ik les op 
de hondenschool en ga ik wel eens naar een basketbal of dans training. 
Natuurlijk kan ik nog wel meer schrijven maar het mocht niet te lang zijn.  Zijn 
er vragen of dingen die je wilt weten, we komen elkaar vast wel een keer tegen 
in de gang, op het schoolplein of een ander moment. Een hele �jne dag!

 

Hallo allemaal,

Ooit, lang geleden zei ik als jochie 
op de basisschool dat ik meester 
wilde worden. Inmiddels ben ik 30 
jaar, getrouwd, heb ik toegepaste 
psychologie gestudeerd en gewerkt 
in het middelbaar onderwijs en in de 
verstandelijk gehandicaptenzorg. In 
de gehandicaptenzorg heb ik mij echter nooit 
helemaal op mijn plek gevoeld. De geboorte van mijn zoontje (de oudste van 
de 3 kinderen) was voor mij reden om eens kritisch te kijken naar waar ik op 

dat moment in mijn leven stond. Op zich bleef werken in het onderwijs aan mij 
trekken, waarom dan niet toch in het basisonderwijs?

Nu zit ik in het eerste jaar van mijn studie aan de pabo (in deeltijd) en heb ik al 
een half jaar stage mogen lopen bij de kleuters van de Bernard Lievegoed 
School. Na de kleuters heb ik een klein stapje omhoog gemaakt qua leeftijds-
groep, ik loop nu stage in de zesde klas. 

Ter afronding nog even klassiek mijn hobby’s. Naast het studeren en tijd 
doorbrengen met mijn gezin ben ik graag bezig met koken en lezen.

Groet, Alex Haenen

                                                                                      <
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Beste ouders en kinderen,

Via deze weg stel ik me graag even 
voor. Ik ben Chantal, 40 jaar en woon 
samen met mijn man en drie kinderen 
in Maastricht. Ik studeer aan de vrijeschool Pabo in Leiden. Deze �exibele 
deeltijd variant kan ik goed combineren met het gezinsleven en mijn werk als 
fotografe. In mijn vrije tijd ben ik vaak, met mijn gezin en twee labradoodles, te 

vinden in de natuur.  Het liefst gaan we op roadtrip met onze camper door 
Scandinavië. 

Ik kijk er ontzettend naar uit om samen met de kinderen van klas 1 te leren en 
te ontdekken! 

Tot ziens,
Chantal 

Hallo allemaal,

Ik ben Zehra Sen, 28 jaar en ik woon 
in Beringen, België. De afgelopen 
jaren heb ik als ergotherapeut 
gewerkt met jong en oud in diverse 
settings. Een bijdrage leveren aan de 

ontwikkeling van het kind heeft mij zeer aangesproken. Hierdoor ben ik vorig 
jaar aan de slag gegaan als onderwijsassistente van groep 7 op El Habib. Nu 
volg ik de opleiding De Nieuwste Pabo (deeltijd �ex) in Sittard om volledig 
voor de groep te mogen staan. Op donderdagen loop ik stage in groep 3 op de 
Bernard Lievegoed School bij juf Sandrien.

Ik hoop dat ik de komende periode veel kan leren over het onderwijs!

 

Hallo ouders/verzorgers,

Mijn naam is Amy Candel, ben 
geboren en getogen in Maastricht 
en naast het afspreken met 
vriendinnen ben ik een fanatieke 
hockeyster bij Dames 1 van MHC. Ik 
ben eerstejaars pabo student en ik 
ben ingedeeld om dit jaar stage te 
lopen bij de Bernardlievegoed school!
Op dit moment loop ik stage in klas 2B. Dit is mijn eerste kennismaking met 

een vrije school en het spreekt me tot nu toe heel erg aan. De creativiteit en 
openheid in de school vind ik erg gezellig. Ik zal dit jaar voor veel leuke en 
leerzame opdrachten zorgen en ik hoop vooral dat de kinderen zich een beetje 
op hun gemak bij mij voelen. Daarnaast hoop ik natuurlijk ook heel veel van 
hun te leren. Ik heb er heel veel zin in en misschien tot snel op het schoolplein!
Liefs, Amy.

Met vriendelijke groet, 
Amy Candel

                                                                                      <


