Mededelingen van 6 november 2018
Agenda
Vr 9 november
Di 13 november
Do 22 november
Di 27 en wo 28 november
wo 5 december
Do 6 december

Sint Maartenoptocht, zie onder
Start schoolfruit, zie onder
17:00 uur uitleg ouders groep 8 over VO, zie onder
Studiedagen, alle leerlingen zijn vrij
Sinterklaasviering, normale lestijden: van 8:30-12:30 uur
Kinderen mogen later beginnen, uiterlijk 9:30 uur op school, eerder
mag uiteraard

Algemeen
Op tijd starten
We zien dat veel kinderen te laat komen ’s
ochtends. Dit stoort enorm in de klas, want wij
starten om 8:30 uur. Wij verwachten dat
iedereen op tijd aanwezig is. Arriveert uw kind
na 8:30 uur in de klas en wij hebben eerder
geen bericht ontvangen, dan is uw kind
ongeoorloofd afwezig.
Ziekmeldingen kunt u doorgeven tussen 8:00
en 8:30 uur via 020-6448446.

Wanneer u een boek bestelt via
www.deamsterdamseboekhandel.nl , zit er
onder het kopje “partners” een knop van de
BMS. Wanneer u deze gebruikt zal de school
10 procent van de opbrengst ontvangen voor
boeken voor onze schoolbibliotheek. Mocht u
in de boekhandel een boek kopen, dan kunt u
bij de kassa aangeven dat u van de BMS bent
zodat deze 10 procent ook verwerkt wordt.
U vindt de bestellink ook op onze site, bij
‘nieuws’.

Nieuwe website
Afgelopen week is onze nieuwe website live
gegaan! Op de homepagina vindt u nu ook
korte nieuwsberichten en de agenda. Op
www.bms-school.nl vindt u veel nieuwe
informatie over onze school.

Schoolfruit
Van 13 november t/m 20 april krijgen de
kinderen op school gratis drie stuks groente
en fruit per week. De school doet namelijk
mee aan EU-Schoolfruit. Ook zijn er lessen
over groente, fruit en gezonde voeding. Met
EU-Schoolfruit leren kinderen om diverse
soorten groenten en fruit te eten.

Medezeggenschapsraad
De MR vergadert dit schooljaar nog op: 12
december, 30 januari, 13 maart, 8 mei en 12
juni om 9:30 uur op de BMS.
Tussenschoolse opvang
De TSO is dringend op zoek naar
overblijfkrachten. Voor informatie kunt u
contact opnemen met Michel, via
michel@bsotantecato.nl. Zonder voldoende
overblijfkrachten kunnen de kinderen niet
overblijven op school. Dus kom het
overblijfteam versterken!
Bibliotheek
Wij zijn een samenwerking aangegaan met de
Amsterdamse Boekhandel
(Buitenveldertselaan 170).

Traktaties
We zien de laatste tijd weer erg veel snoep
voorbij komen bij de traktaties. Wij verzoeken
u de traktaties bij de verjaardag van uw kind
klein en gezond te houden. Kijkt u
bijvoorbeeld eens op: www.gezondtrakeren.nl
of de site van het Voedingscentrum voor
gezonde traktatietips.
Sint Maarten
Vrijdag 9 november gaan alle kinderen met
hun zelfgemaakte lampionnen door de school
lopen voor Sint Maarten. Graag uiterlijk a.s.
woensdag een stok met een lichtje meegeven
hiervoor.

Bovenbouw
Voor de ouders van groep 8 wordt op
donderdag 22 november vanaf 17:00 uur een
informatiebijeenkomst georganiseerd. De
Kernprocedure voor het inschrijven op het
Voortgezet Onderwijs wordt hier uitgelegd.
Gym
Op tijd starten
Voor de gymlessen die om 8.30 uur beginnen
geldt dat alle leerlingen 8.30 uur omgekleed in
de zaal moeten zijn zodat er direct gestart kan
worden. Dit is om een rommelig begin waarbij
leerlingen de zaal binnendruppelen te
voorkomen en zo blijft er voldoende speeltijd
over.
Gymkleding in orde
Alle gymspullen moeten in orde zijn voor de
les: shirt, broek en eventueel schoenen. Het is
handig als dit meegegeven wordt in een
gymtas.
In de bovenbouw wordt er meer
zelfstandigheid van de kinderen verwacht en
wanneer de spullen te vaak vergeten worden,
kan er niet meegedaan worden.
Blessures
Wanneer kinderen een blessure hebben
dienen ze een briefje van de ouders met
bevestiging en uitleg van de blessure. Het is
ook mogelijk om voor de les even in de
gymzaal langs te komen om het door te geven.
Dit is niet ter controle, maar zo kan de situatie
beter ingeschat worden en wellicht toch
meegedaan worden, al dan niet met een
lagere intensiteit.
Sieraden af!
Er zijn veel leerlingen met sieraden en
horloges. Deze moeten afgedaan worden voor
de gymles. Kinderen kunnen zich bezeren als
ze ergens achter blijven haken en bovendien
kunnen de sieraden ook kapot. Als kinderen
waardevolle sieraden hebben is het om deze
reden misschien verstandig om deze thuis te
laten op de dagen dat zij gymles hebben.
Wall of Fame
Kinderen die diploma’s, medailles, oorkondes,
bekers enzovoorts met sport buiten school
verdiend hebben kunnen hiermee op de foto.

Deze foto komt dan op de Wall of Fame bij de
entree van de school zodat iedereen kan zien
hoe sportief je bent! Voor de foto kom je even
langs bij Tim in de gymzaal.
Tae Kwon Do
De leerlingen uit de midden- en bovenbouw
hebben voor de vakantie kennis gemaakt met
Taekwondo onder leiding van meester David,
van vereniging Chung Do Kwan.
Vanaf 1 november worden er ook lessen
gegeven in Buitenveldert, op de Kindercampus
Zuidas. Hier zijn nog kennismakingslessen
mogelijk en de kinderen hebben hier een flyer
voor meegekregen. Deze kennismakingslessen
starten deze week op donderdag en zijn gratis.
De sport, maar ook weerbaarheid en omgang
met conflicten komen aan bod in deze lessen.
Kijk voor meer informatie op
https://chungdokwan.nl/
Dynamo Amsterdam
De naschoolse schermlessen zijn in volle gang.
Voor meer beweegaanbod van Dynamo, kijk
op de website van Dynamo Amsterdam.

