
 
 

Mededelingen van 12 oktober 2021 
 

Agenda 

Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober herfstvakantie 

Maandag 25 en dinsdag 26 oktober  studiedagen, alle kinderen zijn vrij 

  

Algemeen 
Aanmelden broertjes en zusjes 

Wij ontvangen graag tijdig de aanmelding van 

broertjes en zusjes van onze leerlingen. Zo 

kunnen wij in onze planning voor de komende 

jaren vast rekening houden met deze 

kinderen.  

Tussenschoolse Opvang 

Wij zijn dringend op zoek naar versterking van 

de TSO. 

De persoonlijke omstandigheden van mensen 

veranderen af en toe, zoals bijvoorbeeld weer 

aan het werk gaan, verhuizen etc. Op dit 

moment heeft onze TSO te weinig 

overblijfmedewerkers. 

Graag willen wij na de a.s. Herfstvakantie 

weer op volle sterkte verder. Dus meld u aan! 

U kunt zelf het aantal dagen kiezen dat u wilt 

werken in overleg met de 

overblijfcoördinator. U ontvangt een 

vrijwilligersvergoeding. Het is belangrijk dat u 

voldoende Nederlands spreekt met oog op het 

aanspreken van de kinderen. 

We hopen echt dat we met voldoende 

overblijfmedewerkers na de vakantie verder 

kunnen gaan. Anders zullen we naar andere 

oplossingen moeten kijken. U kunt zich per 

mail aanmelden bij: marjon@bms-school.nl 

Dank alvast! 

Nieuwe afspraken met betrekking tot de TSO 

Soms komt het voor dat een kind 

grensoverschrijdend gedrag laat zien tijdens 

de overblijf. Dit kan tot vervelende situaties 

leiden. We hebben hier in de laatste 

teamvergadering over gesproken. 

We denken dat deze nieuwe afspraken een 

prettige overblijf bevorderen. 

In geval van grensoverschrijdend gedrag: 

U wordt door school gebeld en er wordt met u 

besproken wat er is voorgevallen. Wij vragen 

u met uw kind hierover te spreken. 

Uw kind krijgt een eerste waarschuwing. 

Gebeurt dit een tweede keer, dan worden 

ouders weer gebeld en kan het kind de 

eerstvolgende overblijf dag niet meedoen aan 

de overblijf en moet worden opgehaald om 

12.00 uur en weer om uiterlijk 13.00 uur in de 

klas zitten. 

Bij een derde keer kan het kind alleen 

overblijven als de ouder de eerstvolgende 

overblijfdag meedraait met de TSO in de 

groep van het kind. 

Leesouders 

Wij zijn op zoek naar ouders die willen lezen 

met de kinderen onder schooltijd. Wij hebben 

geconstateerd dat tijdens de Corona periode 

kinderen minder hebben gelezen thuis dan 

normaal gesproken. Er moeten dus weer 

leeskilometers worden gemaakt! 

Heeft u zin om te komen lezen met kinderen? 

Fantastisch. U kunt zich melden bij Marjon: 

marjon@bms-school.nl Hartelijk dank alvast. 

NPO (Nationaal Programma Onderwijs)  

Alle scholen, dus ook de BMS, hebben vanuit 

de overheid dit schooljaar geld gekregen om 

de (eventuele) leerachterstanden die zijn 

ontstaan tijdens de Corona periode het hoofd 

te bieden. Scholen zijn redelijk vrij op welke 

wijze zij invulling aan deze uitdaging geven. Er 

is met team en MR besproken hoe wij dat 

gaan doen dit schooljaar. 
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Wij hebben 2 instituten in de arm genomen, 

Chinski en Brightskills. Diverse 

orthopedagogen werken wekelijks of 1 op 1 

met kinderen of in kleine groepjes. Ouders van 

deze kinderen hebben daarvoor toestemming 

gegeven. Deze extra ondersteuning is fijn voor 

de kinderen, maar ook voor de 

kinderen/leerkrachten in de klas, omdat er 

regelmatig minder leerlingen in de klas 

aanwezig zijn en er dan meer tijd is voor deze 

leerlingen. Ook wordt er extra RT en NT2 

bekostigd uit deze subsidie en ook de 

buitenlessen voor de bovenbouw op 

woensdag in het Amsterdamse Bos. 

Daarnaast schaffen wij Montessori-materialen 

en Chromebooks aan vanuit deze NPO-gelden. 

Wij hopen dat deze subsidie die wij ook 

volgend schooljaar zullen ontvangen een 

structureel karakter zal krijgen.  

Kinderraad 

Ook dit schooljaar gaan we verder met de 

Kinderraad. Er zijn gekozen 

klassenvertegenwoordigers (1 per klas)  voor 

de midden- en bovenbouw. 

Onderwerpen die de klas bezighoudt worden 

besproken, dit jaar met Astrid, de directeur. 

Op 4 oktober was de eerste bijeenkomst. 

Dit schooljaar doet ook de onderbouw mee 

aan de Kinderraad. 

Op 14 oktober was de eerste bijeenkomst 

voor de onderbouw (2 gekozen 

vertegenwoordigers per klas). 

Alle deelnemers hebben er veel zin in! 

 

Wij wensen iedereen een fijne Herfstvakantie. 

Tot woensdag 27 oktober! 

 
 


