
 
 

Mededelingen van 30 augustus 2021 
 

Agenda 

Dinsdag 31 augustus  Informatieavond, zie onder 

Vrijdag 24 september  studiedag, alle kinderen zijn vrij 

  

Algemeen 
 
Algemeen 
Informatieavond 31 augustus 
Morgen, dinsdag 31 augustus vindt de 
informatieavond plaats voor de groepen 1 t/m 
7. De ouders van groep 8 worden voor een 
aparte avond uitgenodigd. 
Vanwege corona vindt de informatieavond in 
diverse sessies en op verschillende 
verdiepingen / ruimtes plaats. U heeft 
hierover een Parro ontvangen. Wilt u alleen 
komen wanneer u geen corona-gerelateerde 
klachten heeft! 
 
TSO 
Elke dag maken veel kinderen gebruik van de 
TSO. Wij zoeken nog enkele vrijwilligers die 
tegen een vrijwilligersvergoeding van 12:00-
13:00 uur de kinderen kunnen begeleiden 
tijden lunch en buiten spelen. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met 
Raban van Tante Cato: bso@bsotantecato.nl 
Alvast dank voor uw hulp! 
 
Bibliotheekouders gezocht 
Onze bibliotheek is prachtig geworden! De 
kinderen zijn heel enthousiast en willen zo 
veel mogelijk gebruik maken hiervan. Wij 
zoeken op dinsdag en donderdagmiddag van 
13:00-15:00 uur nog hulp. Wilt u de kinderen 
helpen met een leuk boek uitzoeken en ook 
de uitgelezen boeken weer innemen, dan kunt 
u een mail sturen naar info@bms-school.nl. 
Dank voor uw hulp! 
 

 
 
Gymschoenen met lichte zolen 
Zoals u weet, mogen de kinderen alleen nog 
met gymschoenen met heel lichte zolen in de 
gymzaal. Damae is nog op zoek naar enkele 
reserveschoenen voor wanneer een kind zijn 
gympen is vergeten. Heeft u thuis 
gymschoenen over die uw kind niet meer past, 
dan is zij er blij mee! Alvast dank.  

 
 
Talententent Dynamo 
In de bijlage vindt u de flyer van Dynamo met 
activiteiten die zij dit najaar aanbieden. 
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Pak je kans – hulp voor ouders bij 
schoolkosten 
Wil uw kind graag sporten, huiswerk maken 
op een laptop of op dansles? En kunt u dit niet 
betalen? Amsterdammers met weinig geld 
kunnen gratis hulp krijgen. De gemeente 
Amsterdam heeft regelingen voor kinderen tot 
18 jaar. De gemeente kan ook helpen bij het 
betalen van de Vrijwillige Ouderbijdrage. Kijk 
voor alle regelingen, voorwaarden en 
aanvraagformulier 
op www.amsterdam.nl/werk-
inkomen/schoolgaand-kind. Hulp nodig bij het 
aanvragen? Als u niet weet wie u kan helpen 
met aanvragen, ga dan naar de meester of juf 
van uw kind. 
 
Renovatie 
In de vakantie heeft de aannemer de 
renovatie afgerond. Wij zijn heel blij met het 
prachtige resultaat. Hieronder vindt u enkele 
foto’s van de vernieuwde ruimtes: 
 

 
Hal onderbouw 
 

 
Hal 1e verdieping 

 
 
 

 
Multifunctionele ruimte 1e verdieping met 
groot kookeiland 
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Multifunctionele ruimte 1e verdieping met 
uitschuifbare scheidingswand 
 
 

 
Gymzaal 

 
 

 
Meisjeskleedkamer 
 


