
 
 

Mededelingen van 13 april 2021 
 

Agenda 

Woensdag 14 april   Schoolfotograaf 

Dinsdag 20 t/m dinsdag 22 april  Cito-toets groep 8 

Vrijdag 23 april   Koningsspelen 

Dinsdag 27 april   Koningsdag, alle kinderen zijn vrij 

Maandag 3 t/m vrijdag 14 mei   Meivakantie 

 
Algemeen 
Traktaties  

We merken dat juist ook in deze periode de 

kinderen graag hun verjaardag groots op 

school vieren, met soms erg uitgebreide 

traktaties. Wij verzoeken u slechts één 

traktatie mee te geven aan uw jarige kind.  

De kinderen vinden een gezonde traktatie die 

bijvoorbeeld leuk is verpakt ook een feestje. In 

plaats van iets eetbaars, kunt u ook een kleine 

non-food attentie meegeven.  

Voor inspiratie over gezond uitdelen kunt u 

kijken op de site van het Voedingscentrum  

Vertrek Merel 

Merel heeft aangegeven zich per 1 juni  a.s. te 

willen gaan richten op andere professionele 

uitdagingen. Vandaar dat haar dienstverband 

op de BMS per die datum zal eindigen. Wij 

bedanken Merel voor haar inzet en wensen 

haar alle succes in de toekomst! 

Schoolfotograaf 

Woensdag 14 april komt de schoolfotograaf. 

Zij maakt dit jaar alleen groepsfoto’s.  

Koningsspelen 

Op vrijdag 23 april vinden de Koningsspelen 

plaats, dit jaar in een aangepaste vorm. In de 

eigen klassen gaan de kinderen spelletjes 

doen. De kinderen mogen in oranje kleding 

naar school komen.  

Renovatie 

De renovatie van de lokalen verloopt volgens 

schema. De 3 kleuterlokalen zijn inmiddels 

gedaan en deze week wordt het achterste 

lokaal van Tante Cato BSO aangepakt. Vanaf 

aankomende donderdag is het lokaal van 

Mathijs aan de beurt. 

De renovatie van de gymzaal verloopt minder 

voorspoedig dan gepland. Er is een grote 

lekkage ontdekt onder de vloer. Deze week 

wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van 

de lekkage.  

In overleg met het Bestuur is in verband met 

de omvangrijke verhuizing van de klassen het 

volgende afgesproken: 

Klas Ferti krijgt op donderdag 29 en vrijdag 30 

april online les, dus de kinderen zijn niet op 

school die dagen. Ferti zorgt tijdig voor een 

agenda zodat de kinderen hun lessen online 

kunnen volgen.  

Klas Tine/Michelle heeft vrijdag 30 april vanaf 

12:00 uur vrij én op vrijdagmiddag 21 mei zijn 

de kinderen ook vrij vanaf 12:00 uur. 

Klas Marcel heeft een vrije middag op vrijdag 

21 mei vanaf 12:00 uur. 

Wat betreft de klassen van Kelly en 

Miriam/Krokus, daarover berichten wij u later. 

 

 

 

 

https://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Consumenten/Mijn%20kind%20en%20ik/Naar%20school/Traktatieboekje%202019.pdf

