
 
 

Mededelingen van 11 maart 2022 
 

Agenda 

Dinsdag 15 maart 2022   bezoek boerderij groep Kelly/Pieter 

Donderdag 17 maart 2022  Middenbouw bezoekt Concertgebouw 

Vrijdag 18 maart 2022   bezoek boerderij groep Vera 

Dinsdag 22 maart 2022   bezoek boerderij groep Miriam/Krokus 

Maandag 4 april 2022   Onderbouw bezoekt Concertgebouw, info volgt 

Woensdag 13 april 2022  Paasontbijt, info volgt 

Donderdag 14 april 2022  Studiedag over gesprekstechnieken, alle kinderen zijn vrij  

Vr 15 april en ma 18 april 2022  Paasweekend 

Dinsdag 19 april 2022 Studiedag over Montessori-ontwikkeling en nieuwe 

rekenmethode, alle kinderen zijn vrij  

 

  

Algemeen 
Coronamaatregelen 
We vinden het heel fijn dat we de ouders 
weer in school kunnen begroeten en dat de 
kinderen weer op stap kunnen, de eerste 
uitjes voor Midden- en Onderbouw zijn al 
gepland! 
 
De meeste regels en afspraken m.b.t. corona 
zijn vervallen, er is echter nog 1 advies vanuit 
de overheid:  
Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in 
het primair onderwijs en al het 
onderwijspersoneel op scholen geldt: twee 
keer per week thuis een preventieve zelftest 
doen, zo nodig met behulp van ouders of 
andere verzorgers. Dit test-advies geldt voor 
iedereen, dus ook voor gevaccineerden. Als de 
test positief is, gaat de leerling of het 
personeelslid in quarantaine en laat zich 
testen in de GGD-teststraat. Personen die de 
afgelopen acht weken een positieve 
coronatest bij de GGD hadden, hoeven geen 
preventieve zelftest te doen. De zelftesten 
worden mee naar huis gegeven; er zullen dus 
geen zelftesten door school bij leerlingen 
worden afgenomen. 
 
 
 
 
 
 

 
Rugzakjes-actie voor kinderen in Oekraïne 
Helaas moeten veel kinderen in Oekraïne hun 
lievelingsspeelgoed of andere spullen 
achterlaten wanneer zij vluchten. Anne de 
Jongh, moeder van Mila en Duuk, is de actie 
Love in a Bag gestart met diverse partijen, zie 
www.loveinabag.nl. Love in a Bag wil zo veel 
mogelijk kinderen even een glimlach bezorgen 
met een mooi rugzakje gevuld met (bijna) 
nieuw speelgoed of andere kleine dingen als 
een tandenborstel of mooie nieuwe sokken. 
Als BMS willen wij graag meehelpen aan deze 
actie. Wij vragen u samen met uw kind een 
rugzakje te vullen met spullen waar uw kind 
zelf ook blij van zou worden, op de site van 
Love in a Bag vindt u tips waaraan het 
rugzakje kan voldoen, denk aan niet te groot 
of te zwaar, en tips over speelgoed en 
inspiratie d.m.v. filmpjes. In de bijlage vindt u 
de poster met meer informatie. 
U heeft tot en met maandag 21 maart om een 
gevulde tas op school af te geven. Wij hopen 
op een goede opbrengst! Voor vragen kunt u 
contact opnemen met Anne, 
hello@loveinabag.nl  
Alvast veel dank voor uw bijdrage! 
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