
 
 

Mededelingen van 19 mei 2020 
 

Agenda 

Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag 

Vrijdag 22 mei Studiedag 

Maandag 1 juni  Tweede Pinksterdag 

Dinsdag 2 juni Studiedag 

Vrijdag 3 juli Afscheid groep 2, jongste kleuters zijn vrij, zie onder 

Vrijdag 3 juli vanaf 12:00 uur Start zomervakantie 

 

Algemeen 
De kinderen hebben de afgelopen weken heel 
hard thuis gewerkt. Online konden veel lessen 
doorgaan en was er contact tussen de 
leerkrachten en de kinderen. Dank aan u als 
ouders voor de ondersteuning aan uw 
kinderen in deze tijd. Fijn om te merken dat er 
een enorme betrokkenheid is van uw kant bij 
het onderwijs van de kinderen. Wij snappen 
dat het voor iedereen een ingewikkelde 
periode is, met veel vragen waarop ook wij 
niet altijd een antwoord hebben. 
Wij kunnen constateren dat de meeste ouders 
heel blij zijn dat hun kinderen elke dag naar 
school gaan en zo in een ritme komen en 
(echt) live contact hebben. Ook voor kinderen 
in een moeilijke thuissituatie is dit fijn. De 
keuze voor het werken in shifts hebben wij 
gemaakt in het belang van het kind. 
De leerkracht kan elk kind ook duidelijk 
vertellen wat er ook de andere helft van de 
dag wordt verwacht. Door een goede 
samenwerking met Tante Cato (BSO) en extra 
personele inzet op school zorgen wij ervoor 
dat het halen en brengen, ondanks de keuze 
van 2 shifts per dag, tot een minimum wordt 
beperkt. De meeste kinderen wonen in de 
buurt en het halen en brengen zou gezien 
kunnen worden als “het halen van een frisse 
neus”.  
We zijn benieuwd naar de mededelingen 
tijdens de persconferentie vanavond. Over 
eventuele veranderingen op schoolniveau 
zullen wij u uiteraard berichten. Tot slot 
bedanken wij u voor het door u gestelde 
vertrouwen in de BMS. 
 
 

Er zijn de komende tijd nog enkele 
veranderingen: 
 
Gymlessen 
Zolang de kinderen de helft van de lestijd naar 
school gaan, krijgen zij geen gymlessen. 
Damae komt elke dag in de groepen voor 
korte energizers, zodat de kinderen even 
kunnen bewegen en energie op kunnen doen. 
De afgelopen week vonden alle kinderen dit 
een heel leuk tussendoortje! 
 
Schoolreisjes en kamp 
De schoolreisjes van de Middenbouw en 
Onderbouw kunnen dit schooljaar niet meer 
doorgaan. Alhoewel veel pretparken weer 
open gaan binnenkort, mogen de scholen nog 
niet op stap met groepen leerlingen. 
Ook gaat de groep 8 werkweek niet door 
vanwege alle beperkingen. Wel wordt er vanaf 
vandaag hartstochtelijk gewerkt aan een 
prachtige eindvoorstelling van groep 8. 
 
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. 
 
Jaarrooster 2020-2021 
Wij hebben het vakantierooster inclusief 
studiedagen toegevoegd aan deze 
Mededelingen. 
 


