
 
 

Mededelingen van 16 januari 2020 
 

Agenda 

Do 30 en vr 31 januari   Staking, alle leerlingen zijn vrij, zie onder 

Ma 3 februari   Onderbouw naar het Concertgebouw 

Ma 3 t/m vr 7 februari  gespreksweek, inschrijven via lijsten bij de groepen 

Vr 14 t/m vr 21 februari Krokusvakantie 

Ma 24 februari   Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

Di 25 februari Bijeenkomst over Sociale Media voor ouders van groep 5/6/7/8, van 

17:00-19:00 uur, uitnodiging volgt 

 

Algemeen 
 
Kinderraad 
Afgelopen vrijdag hebben we vergaderd met 
de Kinderraad. Wij vinden dat de ouders 
minder plastic zakjes moeten meegeven. Dus 
de broodjes kunnen in een broodtrommel en 
niet in een plastic zakje.  
Wij willen dit, omdat we op het schoolplein te 
veel plastic zien en dat is slecht voor het 
milieu. 
Dank jullie wel voor je hulp! 
Groetjes van Julia en de Kinderraad 
 
Tweedaagse staking 
Er is een onderwijscrisis. In 2020 hebben 55 
duizend leerlingen in het primair onderwijs 
geen leraar voor de klas en dit aantal loopt –
als we niets doen- op naar bijna 240 duizend 
leerlingen in 2028 (bron: AOB). 
Het lerarentekort in Amsterdam is 
onverminderd hoog. Uit onze inventarisatie 
bleek dat per 1 september het tekort 220 
formatieplaatsen bedroeg. Op 1 november 
2019 is het tekort opgelopen tot 384 fte (bron: 
Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam). 
 
384 voltijdbanen niet ingevuld betekent in de 
praktijk, dat Amsterdam tussen de 700-800 
leraren nodig heeft, want lang niet iedereen 
werkt fulltime. Deze aantallen zullen, als de 
regering niet met concrete oplossingen komt, 
alleen maar oplopen met alle gevolgen van 
dien. 
 

Daarom staakt de BMS op donderdag 30 en 
vrijdag 31 januari (zie mededelingen 3 
december 2019). 
Alle kinderen zijn vrij. De school is gesloten. 
De 2 eerder geplande studiedagen op 30 en 31 
januari zijn verplaatst naar donderdag 23 en 
vrijdag 24 april 2020. 
 
Het bestuur van de BMS ondersteunt de 
staking. Wij hopen van harte dat u dat ook 
doet. 
Het gaat om de toekomst van onze kinderen! 
 
Onderbouw 
De onderbouw gaat op 3 februari naar het 

Concertgebouw naar Zing met ons mee: 

liedjes zonder grenzen. De kinderen gaan hier 

met de Cultuurbus naartoe. Zij zijn om 12:00 

uur weer terug op school. De klassenmoeders 

zullen ons die ochtend helpen. 

In de maanden februari en maart gaat de hele 

onderbouw met het thema Hulpdiensten aan 

de slag. Afwisselend gaan alle klassen het 

hebben over de politie, brandweer en 

ambulance. We hopen dat we ook nog een 

bezoekje aan de brandweerkazerne kunnen 

brengen! Wij houden u op de hoogte. 

 
Middenbouw 
De middenbouw klassen zijn begonnen met 

theaterlessen in de klas onder leiding van een 

docent van theater de Krakeling. De kinderen 

zullen dinsdag 21 januari naar de Krakeling 

gaan om naar de voorstelling “Niet Wiet, Nel 

wel” te kijken. De groepen vertrekken om 



 
 
12:00 uur en zijn om 15:00 uur weer op 

school. Alle kinderen eten die dag op school. 

We hebben er zin in!  

Bovenbouw 
De intekenlijsten voor de gesprekken met de 
ouders van groep 6 en 7 hangen bij de 
groepen. Wilt u hierop intekenen voor het 
oudergesprek? 
 
 
 
 
 


