Mededelingen van 27 augustus 2019
Agenda
Di 3 september
Do 19 en vr 20 september
Wo 16 t/m vr 18 oktober
Ma 21 t/m vr 25 oktober
Ma 28 en di 29 oktober

Informatieavond voor ouders, 19:00 – 20:30 uur, zie onder
Studiedagen, alle leerlingen zijn vrij
werkweek BB, zie onder
herfstvakantie
Studiedagen, alle leerlingen zijn vrij

Algemeen / Personeelszaken
Wij wensen iedereen een fijn schooljaar toe!
De schooldeuren gaan iedere dag om 8:15 uur
open. Om 8:30 uur starten de lessen en
verlaten de ouders de school. Vanaf 8:30 uur
is alleen de hoofdingang aan de Sandenburch
1 geopend.
Wij vragen u om zo min mogelijk gedurende
de schooldag “vergeten” spullen voor uw
kind(-eren) te komen brengen. Mocht dit toch
een keer nodig zijn, dan graag alles beneden
afgeven bij Marjon en Astrid. Uw kind kan op
kantoor dan de spullen ophalen.
Bouchra
Woensdag 7 augustus is Bouchra moeder
geworden van Yarah! Moeder en dochter
maken het goed. Bouchra hoopt eind
november weer te beginnen bij ons op school.
Samenstelling bestuur met ingang van
9 juli 2019
De in de loop van het vorige schooljaar
gedane oproep aan geïnteresseerden voor het
bestuur heeft – na een zorgvuldige selectie geleid tot een nieuwe aanwas waar wij als
bestuur erg verheugd over zijn. We zijn ervan
overtuigd dat we met deze nieuwe
samenstelling klaar zijn voor alle
ontwikkelingen die de BMS de komende jaren
tegemoet zal treden.
Diederik Haitink en Stephan Kromjongh zijn
aan het einde van afgelopen schooljaar
afgetreden als bestuursleden. Het bestuur
bedankt hen voor hun inzet voor de BMS.

Met ingang van 9 juli 2019 is de samenstelling
van het bestuur als volgt:
Guy van Moppes - voorzitter
Marieke Manders - vice-voorzitter
Antje Slob - secretaris
Simone Marschall – penningmeester
Jet Gerla – algemeen bestuurslid
Lavesh Lakhina - algemeen bestuurslid
Pavle Bojkosvki - algemeen bestuurslid
Reuben Wijnberg - algemeen bestuurslid
De bestuursleden zullen aanwezig zijn bij de
algemene ouderavond op 3 september en
geïntroduceerd worden aan de ouders.
Met vriendelijke groet,
namens het voltallige bestuur,
Guy van Moppes
Marieke Manders
Informatieavond voor ouders 3 september
Het team nodigt u uit voor de
informatieavond. Wij beginnen de avond met
een algemeen gedeelte in de gymzaal.
Vervolgens gaat u naar de groep van uw kind
waar de leerkracht u vertelt over dit
schooljaar.
Vanaf 18:45 uur gaat de deur open. De avond
start om 19:00 uur en is uiterlijk 20:30 uur
afgelopen.
De hele avond zal in het Nederlands verteld
worden. Als u hier moeite mee heeft, dan
bent u vrij om een tolk mee te nemen.
Bovenbouw
Werkweek
Traditiegetrouw gaat de Bovenbouw (groep
6,7,8) de laatste paar dagen voor de
herfstvakantie op Werkweek. Dit jaar gaat de

reis naar Austerlitz. U ontvangt binnenkort
een brief hierover met alle informatie.
Wij hebben al enkele aanmeldingen binnen
van ouders die willen helpen, maar we kunnen
zeker nog extra hulp gebruiken! Als u tijdens
(een gedeelte van) de werkweek kunt helpen,
dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht
van uw kind.
Gym
Wilt u erop letten dat lange haren vastgezet
zijn wanneer uw kind gymles heeft?
Verder waren er gisteren en vandaag veel
kinderen zonder gymschoenen. Wanneer uw
kind deze niet mee heeft, kan hij/zij niet
meedoen met de gymles.
Graag dus een complete gymtas meegeven:
shirt, korte broek en gymschoenen (en evt.
een elastiek voor het haar) De gymkleding
graag wekelijks wassen.
Mini-marathon
Ook dit jaar organiseert Dynamo de Mini
Marathon. Dit betreft een 1 kilometerloop,
die wordt gehouden tijdens de Marathon van
Amsterdam op zondag 20 oktober. Bij dit
terugkerende evenement lopen de kinderen in
twee leeftijdscategorieën een
hardloopwedstrijd.
Er wordt bij de Riekermolen aan de Amstel,
achter het Amstelpark, gelopen door kinderen
van 4-7 en 8-12 jaar.
Vorig jaar was onze school zeer goed
vertegenwoordigd, hopelijk is dat voor
herhaling vatbaar!
Er worden prijzen verdeeld, maar uiteraard
staat plezier altijd voorop. Iedereen krijgt
daarom sowieso een medaille na afloop.
Verder is er een springkussen en zijn er allerlei
andere festiviteiten.
Een kwartier nadat de laatste kinderen
gefinisht zijn komen de eerste wedstrijdlopers
van de Marathon van Amsterdam langs!
Inschrijven doen de kinderen persoonlijk bij
mij en dit kost één euro. Deze euro komt ten
goede aan het Jeugdfonds Sport.

Let op: ik kan maximaal 25 kinderen
inschrijven, en vol = vol!
Als er bij mij wordt ingeschreven, dan kan het
startnummer bij mij worden afgehaald op 20
oktober.
Zondag 20 oktober 2019
Verzamelen en afhalen startnummer: 09.10
uur
Warming-up: 09.30 uur
Start 1KM loop: 09.45 uur
Voor meer informatie kunt u mij uiteraard emailen, damae@bms-school.nl

