
 
 

Mededelingen van 9 maart 2023 
 

Agenda   

Dinsdag 21 maart Middenbouw bezoekt het Concertgebouw 

Vr 24 maart / di 28 maart / di 4 april Middenbouw bezoekt boerderij 

Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april Paasweekend, alle kinderen zijn vrij 

Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei Meivakantie 

 

Vakantierooster 2023-2024 

Herfstvakantie  21 oktober t/m 29 oktober 2023 

Kerstvakantie   23 december 2023 t/m 7 januari 2024 

Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024 

Tweede Paasdag 1 april 2024 

Meivakantie  27 april t/m 12 mei 2024 

Tweede Pinksterdag 20 mei 2024 

Zomervakantie  20 juli t/m 1 september 2024 

De studiedagen voor komend schooljaar worden nog gepland. U wordt hier nog over geïnformeerd. 

 

Algemeen 

Inschrijven broertjes en zusjes 

Wanneer uw kind een jonger broertje of zusje 

heeft, denkt u er dan aan om deze tijdig in te 

schrijven! Zo kunnen wij een plaats 

garanderen voor uw kind. Het 

inschrijfformulier vindt u op de website. 

 

Uitslag enquête 

Afgelopen maand hebben we de tevredenheid 

over de BMS gepeild onder de 

ouders/verzorgers en leerlingen. Wij hebben 

goede cijfers ontvangen van u:  

Ons gemiddelde rapportcijfer is een 8,2. 

De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben ook 

de vragenlijst ingevuld, en ook hun 

rapportcijfer voor de BMS is goed: een 8,1. 

Wij zijn blij met deze cijfers, en gaan natuurlijk 

aan de slag met de punten waarop wij een 

minder hoge score ontvingen, zoals het delen 

van informatie met u. 

 

 

 

 

Schaakkampioenschap 

Afgelopen zondag 5 maart hebben vijf BMS-

kinderen meegedaan met de voorronde van 

het Amsterdams schaakkampioenschap voor 

basisscholen. De plaats was het Hermann 

Wesselink College in Amstelveen. In onze 

regio deden 38 teams mee, waarvan de BMS 

5e werd. Het team van de BMS mag nu door 

naar de halve finale op 26 maart! Wij zijn heel 

trots op onze schakers, en we duimen voor ze. 

De schaaklessen van meester Huup zijn 

populair, daarom is er een wachtlijst voor de 

inschrijvingen. Maar iedereen die wil, kan een 

keer aan de beurt komen. 

 

 

 


