
 
 

Mededelingen van 6 juli 2021 
 

Agenda 

Donderdag 8 juli  Stoeltje passen in nieuwe groep 

Vrijdag 9 juli   groep 0 en 1 zijn hele dag vrij 

vrijdag 9 juli   groep 2 gaat op stap naar het Bostheater, terug om 12:30 uur 

Vrijdag 9 juli   Zomervakantie start om 12:00 uur 

Woensdag 25 augustus  Eerste schooldag na de zomervakantie 

  

Onderbouw 

Donderdag laatste schooldag voor de kinderen 

van de onderbouw die nog niet naar de 

middenbouw gaan. De kinderen mogen deze 

dag een spelletje van thuis meebrengen. 

Vrijdagochtend is het afscheid van groep 2, 

normale tijd op school. We verwachten rond 

12:30 weer terug te zijn op school!  

Medezeggenschapsraad 
De MR heeft na de zomer een nieuw lid in de 
oudergeleding: Matthijs Visser. Zijn zoon 
Jonas zit nu in de klas van Inge en gaat 
volgend schooljaar naar Kelly. Welkom 
Matthijs! 
 

Tot slot 

Na een in alle opzichten bijzonder 

intensief jaar is het fijn dat het eind van de 

renovatiewerkzaamheden in zicht is. In de 

vakantie wordt er nog hard doorgewerkt 

om alles af te maken. 

Op woensdag 25 augustus is de eerste 

schooldag voor de leerlingen. Wij zullen ze 

ontvangen in een mooi gerenoveerde 

school. Daar verheugen wij ons op. 

Voor nu wensen wij iedereen een heel 

fijne zomervakantie! 

Team BMS 

 

 

 
Mededelingen van buiten de BMS: 
Gratis laptop op tablet voor school 
Amsterdammers met een laag inkomen en 
weinig vermogen kunnen een gratis laptop of 
tablet krijgen voor schoolgaande kinderen. De 
regeling is voor kinderen vanaf 10 jaar t/m 17 
jaar voor het komende schooljaar. 
Aanvragen kan via deze link. Daar staan ook 
de voorwaarden. U kunt ook bellen om een 
aanvraagformulier opgestuurd te krijgen. Bel 
dan naar 020-2526000. 
De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk 
dat alle kinderen thuis een laptop of tablet 
hebben om huiswerk te maken. Alle kinderen 
die in aanmerkingen komen voor een laptop 
of tablet krijgen eerst een cursus digitale 
vaardigheden. 
 
Juniorgidsen voor Open Monumentendag 

Amsterdam 

Open Monumentendag Amsterdam is ook op 

zoek naar kinderen/jongeren van 8 tot 18 jaar 

die het leuk zouden vinden om rond te leiden 

in een monument.  

De juniorgidsen komen vooraf enkele keren bij 

elkaar om meer te leren over monumenten en 

om te oefenen met rondleiden. Op 11 en 12 

september zullen zij vervolgens rondleidingen 

verzorgen in bijzondere monumenten tijdens 

Open Monumentendag Amsterdam. Ter 

afsluiting worden de juniorgidsen in het 

zonnetje gezet met de uitreiking van het 

officiële juniorgidscertificaat. 

Voor meer informatie en aanmelden, kijk op  

de website van Open Monumentendag 

Amsterdam 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/?utm_source=www.amsterdam.nl&utm_medium=internet&utm_campaign=pakjekans&utm_content=redirect
https://formulier.amsterdam.nl/thema/vrije-tijd/open-monumentendag/juniorgidsen/
https://formulier.amsterdam.nl/thema/vrije-tijd/open-monumentendag/juniorgidsen/

