Mededelingen van 9 juni 2020
Agenda
Ma 22 t/m wo 24 juni
Maandag 29 juni
Woensdag 1 juli
Vrijdag 3 juli
Vrijdag 3 juli vanaf 12:00 uur

Schoolfotograaf komt, zie onder
Afscheid groep 5, zie onder
Eindvoorstelling groep 8 in Bijlmerparktheater, zie onder
Afscheid groep 2, jongste kleuters zijn vrij
Start zomervakantie

Algemeen
Wanneer mag een leerling niet naar school?
De BMS past de streng werende RIVMadviezen en richtlijnen toe:
Een leerling met de volgende (luchtweg)
klachten blijft thuis:
- Neusverkoudheid;
- Hoesten;
- Moeilijk ademen / benauwdheid;
- Tijdelijk minder ruiken en proeven;
- Koorts boven de 38⁰C.
Als uw kind elk jaar hooikoorts heeft of
chronisch verkouden is, dan herkent u als
ouder de klachten. Uw kind mag dan gewoon
naar school. Twijfelt u of zijn de klachten
anders dan de klachten die u gewend bent,
houd dan uw kind thuis tot de klachten voorbij
zijn.
Oudergesprekken en verslagen
De kinderen ontvangen geen verslag over
deze periode.
Via het Teams account van uw kind wordt u
uitgenodigd voor het online oudergesprek.
Buitenspelen Middenbouw en Bovenbouw
Vanaf vandaag spelen de bouwen niet meer
per klas buiten maar per bouw. 6x
buitenspelen met volle groepen levert te veel
overlast op voor de andere klassen die binnen
aan het werk zijn. Vandaag hebben wij al
kunnen constateren dat het buitenspelen
zoals wij dat oorspronkelijk deden, veel meer
rust geeft in de school.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt gelukkig ook dit
schooljaar weer. Van maandag 22 t/m

woensdag 24 juni maakt Sophie de Kort
individuele foto’s van de kinderen en een
groepsfoto. Dit jaar kunnen we helaas niet de
gezinsfoto’s aanbieden, vanwege alle
maatregelen.
Wanneer u wel graag een foto van al uw
kinderen of een foto met hele gezin wilt, dan
kunt u contact opnemen met Sophie. Op 27 en
28 juni kunt u dan in haar studio in Aalsmeer
langskomen voor de foto’s. U kunt Sophie
mailen voor een afspraak:
info@dekortfotografie.nl
Onderbouw
Tijd voor een feestje! Op woensdag 1 juli
vieren de juffen hun verjaardag. Hoe wij deze
ochtend gaan invullen, hoort u binnenkort.
Het rooster is aangepast voor de jongste
kleuters: vrijdag 3 juli zijn zij de hele dag vrij.
Wij nemen die ochtend afscheid van de
oudste kleuters, die na de zomer naar groep 3
gaan.
Wanneer uw kind in de zomervakantie jarig is,
wilt u dan even met de leerkracht een
afspraak maken wanneer uw kind op school
de verjaardag viert.
Middenbouw
Op donderdagmiddag 2 juli zullen de
leerlingen van groep 2 en 5 de kans hebben
om even een kijkje te nemen in hun nieuwe
klas en kunnen ze hun toekomstige
klasgenootjes en leerkracht ontmoeten.
Afscheid groep 5
Op maandagmiddag 29 juni zullen de kinderen
van groep 5 afscheid nemen van hun

klasgenoten en leerkracht in hun eigen klas.
Om hun doorstroom te vieren mogen alle
middenbouw kinderen een spelletje
meenemen.
De kinderen uit groep 5 hebben in groep 6 een
multomap nodig voor de werkjes. Wilt u vóór
de zomervakantie een 23-rings multomap
meegeven met tabbladen?
Verjaardagen leerkrachten
Op vrijdagochtend 3 juli vieren de meester en
juffen van de middenbouw hun verjaardag in
hun klas met hun leerlingen. De kinderen
mogen die dag verkleed naar school komen.
Bovenbouw
Eindvoorstelling groep 8
Wij zijn heel blij dat het gelukt is om ook dit
jaar de eindvoorstelling van groep 8 in een
theater te kunnen opvoeren! Theater De
Krakeling is gesloten, wij wijken dit jaar uit
naar het Bijlmerparktheater. Deze feestelijke
avond is dit jaar op woensdag 1 juli.
Vanwege het beperkte aantal beschikbare
stoelen, spelen de kinderen de voorstelling 2
keer. Deze optredens zijn alleen bedoeld voor
de ouders van de kinderen en de leerkrachten
van de Bovenbouw. U krijgt binnenkort een
persoonlijke uitnodiging hiervoor.
Laatste schooldag groep 8
De kinderen van groep 8 hebben hun laatste
schooldag op vrijdag 26 juni a.s. Vanaf 12:00
uur zijn de kinderen vrij.
Wellicht wil Carmen, de dramadocent, nog
één keer oefenen met de kinderen voor de
eindvoorstelling, dat hoort u dan zo snel
mogelijk van ons.
Jaarrooster 2020-2021
Het vakantierooster inclusief studiedagen is
toegevoegd aan deze Mededelingen.

