
 
 

Mededelingen van 29 september 2020 
 

Agenda 

Maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober  Herfstvakantie 

Maandag 19 en dinsdag 20 oktober  Studiedagen, alle kinderen zijn vrij 

 

 

Algemeen 
Vertrek Monique Chapman 
Zoals u weet vertrekt onze leerkracht 
Monique Chapman van de BMS. Wij bedanken 
Monique voor haar betrokkenheid en inzet in 
de afgelopen twee jaar. Wij zijn heel blij dat 
wij u kunnen melden dat wij vervangende 
leerkrachten hebben kunnen aanstellen. 
Op dinsdag vervangt Maarten van Groenestijn 
Monique in de groep van Diana en op 
donderdag staat Michelle Suijk in de groep 
van Inge. 
Welkom Maarten en Michelle! 
 
Kinderboekenweek 
Tijdens de Kinderboekenweek, van 30 
september tot en met 11 oktober,  gaan we 
terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis 
tot leven, waardoor de wereld van vroeger 
tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over 
ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van 
alles te weten over de Oudheid. 
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere 
tijden te ontdekken. Verken werelden uit het 
verleden door het lezen van boeken! 
 
De boekenmarkt en het onderling boeken 
ruilen kunnen dit jaar helaas niet doorgaan. 
Uiteraard kunt u wel met uw kind naar de 
boekhandel om een fijn nieuw boek uit te 
zoeken! Wij zijn met de Amsterdamse 
Boekhandel een samenwerking aangegaan.  
Dit houdt in dat de BMS 10% van de omzet 
ontvangt voor nieuwe boeken in onze 
schoolbibliotheek. Noemt u bij het afrekenen 
even dat uw kinderen op de BMS zitten, dan 
wordt dit direct geregeld. 
Bij aankoop van €12,50 aan boeken ontvangt 
u het Kinderboekenweekgeschenk cadeau. 
Op de website kunt u ook bestellen via de 
BMS: https://www.libris.nl/de-amsterdamse-
boekhandel/partners/  

Hulp gevraagd voor de bibliotheek 
Elke middag is de schoolbibliotheek open voor 
de kinderen van de Midden- en Bovenbouw. 
Wij zijn op zoek naar extra hulp om te zorgen 
dat de kinderen ook echt elke dag hun boeken 
kunnen ruilen. Heeft u op maandagmiddag of 
woensdagochtend tijd om te helpen? Dan 
kunt u dit doorgeven aan Myonie Roos, onze 
bibliotheek-coördinator via myonie@xs4all.nl. 
Ook als u niet elke week kunt helpen, maar 
bijvoorbeeld eens per maand, of op een 
andere dag, dan hoort zij dit graag! 
Alvast veel dank voor uw hulp. 
 
Tuingereedschap gevraagd 
De kinderen willen graag helpen ons plein 
mooi te houden. Wij zijn op zoek naar 
tuingereedschap. Heeft u nog een hark, grote 
schep, of ander klein tuingereedschap over 
dat u zelf niet meer gebruikt? Wij zijn er blij 
mee! Uw kind kan het inleveren bij de 
leerkracht. 
 
Middenbouw 

De middenbouw gaat deze week verder met 

de danslessenreeks waar we vorig schooljaar 

mee zijn begonnen. De lessen zijn iedere 

woensdag tot en met 11 november. Op die 

dagen graag de kinderen makkelijk zittende 

kleding aan laten trekken. 

Na de herfstvakantie begint de middenbouw 
met de wekelijkse zanglessen met juf Ellen. 
We hebben er veel zin in! 
 
Gym 
Enkele weken geleden hebben de 
Middenbouw-groepen een kennismakingsles 
Taekwando gehad van David. Dit is als erg leuk 
ervaren! 
Mocht uw kind een proefles willen, dan is dit 
mogelijk.  
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Wanneer? Iedere donderdag om 16:00 uur 
vanaf 5 jaar en om 17:00 uur vanaf 9 jaar 
Waar? Kindercampus Zuidas 
Contact: aanmeldingen@chungdokwan.nl 
meer informatie: www.chungdokwan.nl  
 
Schoolfoto’s 
Tot 1 oktober kunt u de schoolfoto's van uw 
kind bestellen. Als u nog vragen heeft over de 
schoolfoto's of de inlogkaart van uw kind kwijt 
bent kunt u mailen naar 
info@dekortfotografie.nl. 
 
Gitaarles  
Wil je gitaar leren spelen? Kom dan bij mij op 
les! 
Mijn naam is Thijs Kammer, ik ben docent 
gitaar en ik geef meer dan twintig jaar 
gitaarles.  
Elke woensdagmiddag geef ik les op de BMS.  
 
Je ontwikkelt een goede basis in 
het gitaarspel: 
- de "klassieke" manier: dwz. een goede linker- 
en rechterhand techniek,  noten lezen in 
meerdere posities. 
- Liedjes begeleidden, zowel slagjes als 
tokkelen, bekende liedjes uitzoeken.  
-  En alles wat je maar wilt leren over 
improvisatie: blues of rock-solo's maar ook 
jazz gitaar en de theorie er achter. 
- Binnen al deze pijlers volg ik de stappen om 
je telkens wat verder brengen. 
 
Je spelplezier en zelfredzaamheid staan in de 
lessen voorop! 
Voor kinderen (vanaf 8 jaar) en volwassenen! 
 
Neem contact met mij op voor een proefles of 
meld je aan op de site. 
   
Thijs@Talmagitaar.nl  
06-16405035 
www.talmagitaar.nl 
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