
 
 

Mededelingen van 7 november 2019 
 

Agenda 

Di 19 november 17:00 uur voorlichting Voortgezet Onderwijs voor ouders groep 8, zie onder 

Do 5 december   kinderen zijn vrij vanaf 12:30 uur 

Do 12 december  studiedag, alle kinderen zijn vrij 

Wo 18 december  kerstdiner, info volgt 

Vr 20 december  alle kinderen vrij / start kerstvakantie 

Ma 6 januari 2020  eerste schooldag na de kerstvakantie 

 

Algemeen 
 
Op tijd komen 
Wij merken dat veel kinderen (net) te laat 
komen in de ochtend. De deuren van de 
klassen gaan om 8:30 uur dicht zodat de 
lessen op tijd kunnen beginnen. Wij verzoeken 
u om de school zelf dan ook te verlaten en 
niet in de gangen te blijven praten. Zo blijft 
het rustig in de school en kunnen de kinderen 
in stilte werken op de gang. 
 
Leerlingaantal 
Op 1 oktober tellen alle scholen in Nederland 
hun leerlingen. Dit heeft met de bekostiging 
vanuit de overheid te maken. De BMS had op 
1 oktober 2019 208 leerlingen. 
 
TSO 
De TSO zoekt overblijfkrachten voor de 
Midden- en Bovenbouw. Wij kunnen elke dag 
extra handen gebruiken. Kent u iemand die 
tijd heeft tussen de middag, de Nederlandse 
taal spreekt en plezier heeft in het werken 
met kinderen? Meld dit dan bij Samantha, 
onze TSO- coördinator, 
samantha@bsotantecato.nl  
 
Handig 
Bent u handig en vindt u het leuk om af en toe 
wat klusjes / kleine reparaties uit te voeren op 
school? Meld u dan aan bij Marjon. Dank 
alvast! 
 
 
 
 
 
 

Onderbouw / Middenbouw 
Wilt u deze week uw kind een lampionstokje 
met een lampje meegeven voor de Sint 
Maarten optocht? 
 
Bovenbouw 

Dinsdag 19 november is er vanaf 17:00 uur 

een voorlichtingsbijeenkomst voor alle ouders 

van groep 8. U krijgt veel informatie over de 

overstap naar het Voortgezet Onderwijs en 

uiteraard is er de mogelijkheid om uw vragen 

te stellen. Wij verwachten u allen. 
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