
SOL 
Recentelijk is in het bestuurlijk overleg tussen de vrijeschool PO besturen en de 
Hogeschool Leiden besloten dat SOL (samen opleidend leren) gaat uitbreiden in 
Maastricht op de Bernhard Lievegoedschool. Er is voor Maastricht  gekozen 
waarbij Sittard, Heerlen en straks Weert (als satelliet scholen binnen stichting 
Pallas) ook studenten kunnen opnemen die de scholing in Maastricht volgen. We 
proberen een dekkend netwerk te maken in Nederland om studenten te scholen 
tot leerkrachten speci�ek voor vrije scholen. Daarnaast ook �jn dat het zuiden dan 
een keer niet zo ver hoeft te reizen. Dit zijn op termijn onze nieuwe collega’s die 
daarmee hopelijk wat ruimer voor handen komen. Ook maakt dit het volgen van 
overige professionalisering hopelijk makkelijker mbt reistijd. 
Sjiek dat dit lukt in Maastricht, compliment aan onze school dat er voor ons is 
gekozen. 
 
Pinksterboom 
Op vrijdag 3 juni vieren we het pinksterfeest op onze school. Daarbij hoort ook een 
�ere pinksterboom. We zoeken daarvoor enkele sterke handen om de boom op te 
zetten. Wil je daarbij helpen laat het mij dan even weten (j.phijl@bernardlieve-
goedschool.eu), dan kom ik vervolgens terug bij het moment wanneer. 
 
Aanstellingsnieuws 
Voor de meivakantie had ik eindgesprek met Wanda Kasbergen, bestuurder van 
stichting Pallas. Dit aangezien ook ik in de zomer ben gestart met een tijdelijke 
aanstelling. In de bijlage voeg ik een bericht van Wanda bij over de uitkomsten! 
 

Formatie 
Momenteel zijn we bezig met het afronden van de personele bezetting binnen 
formatie. Als dit rond is komen we op korte termijn zo snel mogelijk terug bij 
kinderen en ouders met deze planning. 

Ouderavond 
Noteer alvast in jullie agenda; algemene en informatieve ouderavond op de BLS 
op dinsdagavond 14 juni van 19 uur tot 20 uur. 
 
Schoolfotograaf 
Op 2 juni komt de schoolfotograaf op school. Er is dan plek voor groepsfoto's, 
portretfoto's en ook broer en zus foto's. Bestellen kan hierna digitaal na deze 
gezien te hebben. Meer info volgt tzt. Zorg alvast dat het “nette klo�e” klaar hangt. 

Lentebazaar
De afgelopen week en de weken voor de vakantie hebben we vol ingezet om in 
korte tijd voorbereidingen te tre�en voor de lentebazaar. Dat is en was een grote 
uitdaging. Als team en met behulpzame ouders. Ondertussen zijn we bijzonder blij 
dat we komende zaterdag met elkaar in verbondenheid kunnen genieten van een 
mooie ontmoeting. Jullie komen toch ook?!

Groeten,
Jeroen Phijl
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Ik doorvoel het wezen van mijn wezen:

zo spreekt de beleving

die zich in de zon-doorlichte wereld

met stromend licht verenigt;

Omwille van de helderheid

wil zij het denken warmte schenken

en mens en wereld

in eenheid hecht verbinden.

Weekspreuk

BERNARD
LIEVEGOED SCHOOL
Basisschool voor Vrijeschoolonderwijs Maastricht

bericht van Jeroen

agenda

zaterdag 14 mei lentebazaar
donderdag 2 juni schoolfotograaf
vrijdag 3 juni pinksterfeest
dinsdag 14 juni ouderavond
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Aanstaande zaterdag is het zover; de Lente Bazaar zal op school plaatsvinden. 
Naast verschillende standjes om antroposo�sche spulletjes te kopen, klassen 
waarin activiteiten worden gedaan en lekkers dat je overal zult ruiken, zal er dit 
jaar ook een bijzondere stand zijn. Het lokaal van klas 5 zal namelijk volledig in het 
teken staan van India, vanwege een hele bijzonder reden.

In oktober 2022 zullen twee leerkrachten van de Bernard Lievegoed School, 
namelijk ju�e Galya en ju�e Hilde, met een leerkracht van De Driestroom en de 
bestuurster Wanda Kasbergen voor twee weken naar India afreizen. Hier heeft 
Wanda Kasbergen connecties vanuit haar eerdere werk op de bovenbouw in 
Nijmegen. Het gaat daarbij om de Prerana Waldorf School in Hyderabat die wij 
zullen bezoeken. Op deze school zullen we meedraaien met het reguliere 
programma daar om te ervaren hoe er les wordt gegeven op een school in India. 
In de middag zullen er workshops worden verzorgd door de leerkrachten uit 
Nederland om de leerkrachten daar kennis te laten maken met de manier waarop 
wij het vrijeschoolonderwijs inrichten. Over de inhoud van wat wij daar precies 
zullen gaan doen, zal in een later bericht nog volgen.

Omdat in India niet alle materialen voorhanden zijn die wij hier kennen, zullen we 
voor de workshops materialen moeten meenemen om te gebruiken en daar te 
kunnen achterlaten. Daarnaast zullen ze daar ook materialen hebben, die wij hier 
niet kennen en dus graag mee naar Nederland zouden willen nemen. Om deze te 
kunnen aanscha�en, is er geld nodig. Dit geld zullen we aankomende zaterdag 
ophalen met de India kraam op de Lente Bazaar. Hier kunt u verschillende dingen 

kopen die de leerlingen in de verschillende klassen hebben gemaakt en daarnaast 
zal er ook een activiteit plaatsvinden met een Indiaas tintje!

Wij verwelkomen jullie dan ook graag allemaal a.s. zaterdag om een kijkje te 
komen nemen of ons meer te vragen over het project! Wil je er thuis alvast meer 
over weten, dit is de website van de school: https://www.preranawaldorf.org

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

stukje India op de Lentebazaar 

Aankomende zomer zullen wij als school afscheid nemen van ons schoolkatern in 
het tijdschrift Seizoener. Dit betekent dat we in de zomereditie graag willen 
terugblikken op de afgelopen jaren en edities van de Seizoener! Hiervoor zijn we 
op zoek naar jullie ervaringen, belevingen, bevindingen en gevoelens hierbij. 
Misschien zijn er wel artikelen die je altijd zijn bijgebleven omdat je ze vaker hebt 
herlezen of hebt uitgeknipt, zijn er stukken van leerkrachten die gelijk toepasbaar 
bleken, heb je recepten of boekentips uitgeprobeerd of ben je langs geweest bij 

diegene van wie je meer leerde door het interview. Kortom, wij zoeken anekdotes 
of korte stukjes over het schoolkatern en wij willen die graag bundelen in deze 
laatste editie.

Heb jij een leuke anekdote of kort stukje tekst? Stuur deze dan vóór 16 mei naar 
seizoenerbls@gmail.com. Dit mag ook anoniem (geef dan even aan dat je het 
anoniem erin wilt laten zetten).

afscheid seizoener
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