Mededelingen van 1 oktober 2018
Agenda
Di 9 oktober
Wo 17 t/m vr 19 okt
Ma 22 t/m vr 26 okt
Ma 29 oktober
Di 27 en wo 28 november

Kinderboekenmarkt, zie onder
Werkweek Bovenbouw, zie onder
Herfstvakantie
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Studiedagen, alle leerlingen zijn vrij

Algemeen
Inleveren lege batterijen
Vanaf deze week kunt u uw lege batterijen
inleveren op school. In de hal staat een
inleverton. De school krijgt per opgehaalde
kilo batterijen een bedrag dat wij kunnen
gebruiken voor nieuw spelmateriaal.
Welke batterijen kunt u inleveren op school?
Scholen mogen alleen huishoudelijke
batterijen inzamelen, bijvoorbeeld penlites,
staafbatterijen en knoopcellen. Bijzondere
batterijen, bijvoorbeeld de accu uit je
boormachine, mogen elders bij de milieustraat
worden ingeleverd.
Bibliotheek
Om ons leesonderwijs te ondersteunen, is het
hebben van een goede bibliotheek van groot
belang. Het stimuleert het leesplezier!
Op dit moment is de collectie in onze
bibliotheek aangevuld en kunnen de kinderen
nog meer leuke boeken lezen.
In de bieb zitten ouders die kinderen o.a.
helpen bij het kiezen van een boek, de
registratie van uitlenen en innemen bijhouden
en de bibliotheek overzichtelijk en netjes
houden. We proberen de bieb iedere middag
open te laten zijn tussen 13 en 15 uur.
Hiervoor zijn we dringend op zoek naar ouders
die dit willen doen. U kunt zich aanmelden bij
Myonie, myonie@xs4all.nl of bij de leerkracht
van uw kind.
Wij zoeken ook ouders die willen helpen met
het kaften van de nieuwe boeken. Elke
woensdagochtend kunt u zich om 8:30 uur

melden in de teamkamer. Alvast dank voor uw
hulp!
We gaan een partnership aan met de
Amsterdamse Boekhandel. Wanneer u een
boek bij hen koopt krijgt onze school 10% van
de opbrengst om weer nieuwe boeken te
kopen voor in onze bibliotheek. Hou de
website van de Amsterdamse Boekhandel in
de gaten
http://www.deamsterdamseboekhandel.nl

Kinderboekenweek (3 t/m 12 oktober)
De Kinderboekenweek komt er weer aan! Het
thema zal zijn: Kom Erbij! Een thema waarin
vriendschap centraal staat. In de klassen
zullen we er aandacht aan besteden.
Een tweetal activiteiten willen we graag onder
de aandacht brengen.
- Boeken ruilen
De vorige jaren bleek dit een groot succes.
Hoe werkt het?
Vanaf dinsdag 2 oktober kunnen kinderen
een boek (of boeken) van huis meenemen dat
ze uit hebben en niet meer willen. Deze
worden in een krat (onder- midden- en
bovenbouw ) gelegd in de bibliotheek. In de
daaropvolgende week gaan we per klas een
bezoekje brengen aan de bieb en kijkt ieder

kind of er een boek ligt dat hij of zij graag wil
lezen (en dus mee naar huis neemt). Wij
hopen dat er veel geruild gaat worden!
- Kinderboekenmarkt
Op dinsdag 9 oktober van 15-16 uur komt de
Amsterdamse Boekhandel bij ons op het
schoolplein. U kunt dan diverse kinderboeken
kopen.
De Medezeggenschapsraad (MR) stelt zich
voor:
De MR van de BMS heeft vier leden evenredig
verdeeld over twee geledingen: ouders en
personeel.
Huidige samenstelling van de MR 2018/2019:
Oudergeleding:
- Arne Bos (vader van Hille, Sjoerd en Lola)
- Chantal Karg (moeder van Elin en Joshua)
Personeelsgeleding:
- Tim Rozendaal
- Miriam Monchen
Wat doen wij?
De Medezeggenschapsraad is een wettelijk
orgaan voor inspraak en advies aan de directie
van de school. Ouders en leerkrachten praten
mee over de inhoud en de organisatie van het
onderwijs op de school.
Onderwerpen die jaarlijks besproken worden
zijn o.a.de schoolbegroting,




het formatieplan,
het schoolontwikkelplan
het zorgplan.
Daarnaast wordt de agenda aangevuld met
actuele punten die ook door ouders,
leerkrachten, bestuur en ouderraad kunnen
worden ingediend.
Over een aantal besluiten heeft de MR ofwel
instemmingsbevoegdheid (zoals bijvoorbeeld
de jaarrekening en het zorgplan) ofwel
adviesbevoegdheid (als het gaat om beleid
m.b.t. ICT, veiligheid of het vakantierooster).

We vergaderen ongeveer 8 x per jaar.
Van de vergaderingen worden notulen
opgesteld. U kunt deze notulen opvragen door
een mail te sturen naar: mr@bms-school.nl
Mocht u vragen/opmerkingen/onderwerpen
hebben voor de MR, laat u zich dan horen via
Chantal, Arne of via mr@bms-school.nl
Bovenbouw
Werkweek
Van woensdag 17 tot en met vrijdag 19
oktober gaat de Bovenbouw op werkweek
naar Rheeze. Wij zijn nog op zoek naar ouders
die het leuk vinden om (een deel van) deze
dagen mee te gaan als begeleiding. Het zijn
intensieve maar heel gezellige dagen! U kunt
zich hiervoor aanmelden bij de
groepsleerkracht. Alvast veel dank voor uw
aanmelding.
Gym
Wall of Fame
Kinderen die diploma’s, medailles, oorkondes,
bekers etc. met sport buiten school verdiend
hebben kunnen hiermee op de foto. Deze foto
komt dan op de Wall of Fame bij de entree
van de school zodat iedereen kan zien hoe
sportief je bent! Voor de foto kom je even
langs bij Tim in de gymzaal.
Scoliose test
Kinderen uit groep 7 en 8 hebben een
toestemmingsbrief meegekregen voor een
scoliose test. Deze zal plaatsvinden op
donderdagmorgen 6 oktober tijdens de
gymlessen. U kunt hier als u dat wil bij zijn.
Wilt u denken aan het inleveren van de strook
m.b.t. wel/geen toestemming? Dit kan bij Tim
in de gymzaal.

Gymrooster
Deze week is het nieuwe gymrooster ingegaan:
maandag dinsdag
donderdag
8.30-9.30
Klas Miriam Groep 8
Klas Tine
9.30-10.30
Klas
Groep 7
Klas Ferti
Suzanne
Kleine pauze
10.45-11.45
Klas Kelly Groep 6
Klas Mathijs
Middagpauze
13.00-14.00
Klas Inge
14.00-15.00
Klas
Monique
Voor de gymlessen die om 8.30 uur beginnen
geldt dat alle leerlingen om 8.30 uur
omgekleed in de zaal moeten zijn, zodat er
direct gestart kan worden. Zo voorkomen we
een rommelig begin waarbij leerlingen de zaal
binnendruppelen en zo blijft er voldoende
speeltijd over.
Gymkleding in orde
Alle gymspullen moeten in orde zijn voor de
les: shirt, broek en eventueel schoenen. Het is
handig als dit meegegeven wordt in een
gymtas.
In de bovenbouw wordt er meer
zelfstandigheid van de kinderen verwacht en
wanneer de gymspullen te vaak vergeten
worden, kan er niet meegedaan worden aan
de les.
Blessures
Wanneer kinderen een blessure hebben
dienen ze een briefje van de ouders mee te
nemen met bevestiging en uitleg van de
blessure. Het is ook mogelijk om voor de les
even in de gymzaal langs te komen om het
door te geven. Dit is niet ter controle, maar zo
kan de situatie beter ingeschat worden en
wellicht toch meegedaan worden, al dan niet
met een lagere intensiteit.
Sieraden af!
Er zijn veel leerlingen met sieraden en
horloges. Deze moeten afgedaan worden voor
de gymles. Kinderen kunnen zich bezeren als
ze ergens achter blijven haken en bovendien
kunnen de sieraden ook kapot gaan. Als
kinderen waardevolle sieraden hebben is het
om deze reden misschien verstandig om deze

vrijdag
Groep 5
Groep 4

Groep 3
Klas Diana
Klas Inge

thuis te laten op de dagen dat zij gymles
hebben.
Schermen
De kinderen hebben de afgelopen weken
tijdens de gymles kennisgemaakt met
schermen. Een schermdocent vanuit de
gemeente Amsterdam heeft deze lessen
verzorgd. Tijdens deze lessen is aandacht
besteed aan plezierbeleving en de
basisbeginselen van de sport.
Wij hopen dat de kinderen een zo goed
mogelijk beeld hebben gekregen van
schermen en deze sport een keer uit zou
willen proberen bij de vereniging. Dit juichen
wij natuurlijk toe! Tegen een gereduceerd
tarief kan er op een laagdrempelige manier na
schooltijd kennis gemaakt worden. Onder
leiding van een ervaren en gediplomeerde
docent van Scherm Centrum Amsterdam gaan
de kinderen aan de slag met de
basisbeginselen van schermen. Iedereen kan
meedoen op zijn/haar eigen niveau. Hieronder
alle gegevens rondom deze lessen:
Dag :
maandag
Tijd/groep :
15.15-16.15 uur voor
groep 3,4 & 5
Locatie :
Basisschool De Ark
Eerste les/laatste les : 08-10/26-11
Kosten :
€18 (€9 met stadspas)
voor 6 lessen
Inschrijven kan via www.dynamoamsterdam.nl/talententent.

Een andere mogelijkheid is om aan te sluiten
bij de reguliere trainingstijden van Scherm
Centrum Amsterdam. Ieder kind mag gratis
twee proeflessen doen. De trainingen, voor
jeugd onder de 11, vinden iedere dinsdag en
donderdag plaats van 18.00 – 19.00 uur in het
Frans Otten Stadion. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Daniel Nivard via
06 - 18550261 of info@dncoaching.nl.
Hieronder de gegevens van Scherm Centrum
Amsterdam:
Frans Otten Stadion:
IJsbaanpad 43
1076 CV Amsterdam
Mini Marathon 21 oktober
Ook dit jaar organiseert Dynamo de Mini
Marathon. Dit betreft een 1 kilometerloop,
die wordt gehouden tijdens de Marathon van
Amsterdam op zondag 21 oktober. Bij dit
terugkerende evenement lopen de kinderen in
twee leeftijdscategorieën een
hardloopwedstrijd.
Er wordt bij de Riekermolen aan de Amstel,
achter het Amstelpark, gelopen door kinderen
van 4-7 en 8-12 jaar. Vorig jaar waren er veel
deelnemers van de BMS en hopelijk kunnen
we dit jaar ook weer veel kinderen inschrijven.
Alle kinderen krijgen een medaille na afloop
en er zijn allerlei festiviteiten, waaronder een
springkussen. Een kwartier nadat de laatste
kinderen gefinisht zijn komen de eerste
wedstrijdlopers van de Marathon van
Amsterdam langs.
Inschrijven doen de kinderen persoonlijk bij
Tim en dit kost één euro. Deze euro komt ten
goede aan Ronald McDonald VU Kinderstad.
Let op: er is plek voor maximaal 40 kinderen
inschrijven, en vol = vol!
BSO Tante Cato loopt ook met een team, de
kinderen die daar meelopen hoeven zich niet
bij de BMS op te geven om dubbele
inschrijvingen te voorkomen.
Er zal voor de start een BMS-kraampje zijn,
waar de kinderen zich aanmelden en hun
startnummer op kunnen halen. Deze kraam

moet nog bemand worden. Hiervoor zijn we
nog op zoek naar een ouder die deze taak op
zich wil nemen. Graag aanmelden bij Tim.
Zondag 21 oktober 2018
Verzamelen en afhalen startnummer: 09.10
uur
Warming-up: 09.30 uur
Start 1KM loop: 09.45 uur
Voor meer informatie kunt u Tim uiteraard emailen of contact opnemen met Eric Kruijswijk
van Dynamo, 06-26635298.

