
 
 

Mededelingen van 16 mei 2019 
 

Agenda 

Vr 17 mei   Schoolreisje OB naar Sprookjeswonderland 

Wo 22 mei   Montessoridag OB, zie onder 

Wo 22 mei   Sportdag MB en BB, zie onder 

Vr 24 mei   Lenteborrel van 15:15-17:00 uur op het plein 

Do 13 en vr 14 juni  Schoolfotograaf 

 
Algemeen 
 
Vakantierooster schooljaar 2019/2020 
In de bijlage vindt u de jaarplanning voor 
volgend schooljaar. 
 
Inschrijven broertjes/zusjes 
Als u kinderen heeft die geboren zijn in 
2016/2017/2018 en die nog niet zijn 
ingeschreven op de BMS, dan verzoeken wij u 
dit zo spoedig mogelijk te doen. Er is veel 
belangstelling voor onze school. Een 
aanmeldingsformulier kunt u afhalen bij 
Marjon. 
 
Nieuwe vakleerkracht gym 
Damae Gordon start in het nieuwe schooljaar 
bij ons op school als gymleerkracht. Hieronder 
stelt zij zich vast kort aan u voor: 
 
Ik ben Damae Gordon, 21 jaar. 

Ik woon in Amsterdam-West en ben bezig met 

het afronden van mijn studie aan de Academie 

voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam.  

In het verleden heb ik veel gedanst en geturnd 

en nu fitness ik regelmatig. Ik vind het fijn als 

ik anderen kan helpen, ben vrolijk en sta graag 

open voor een praatje. 

Ik kijk er erg naar uit om 

aankomend schooljaar 

aan de slag te gaan op de 

BMS!  

 

 
 

 
 
Thuis overblijven 
Wanneer uw kind thuis luncht, wilt u er dan 
op letten dat hij/zij niet te lang op het plein 
blijft hangen en ook niet te vroeg weer op het 
plein is. Dit i.v.m. het overzicht voor de TSO-
krachten op alle kinderen die wel naar de TSO 
gaan. 
 
Vertrek Tine 
Tine Nieboer keert na dit schooljaar niet terug 
op de BMS. Zij heeft aangegeven het 
basisonderwijs voorlopig te verlaten en gaat 
op zoek naar een andere uitdaging.  
Wij zijn inmiddels hard op zoek naar een 
vervanger voor Tine en voeren gesprekken 
met kandidaten. Wij houden u op de hoogte. 
 
Onderbouw 
Woensdag 22 mei is het weer Montessoridag 
voor de kleuters. Zij gaan die dag allerlei 
activiteiten doen en zij mogen verkleed naar 
school komen. Wij kunnen nog hulp gebruiken 
deze dag. Aanmelden hiervoor kan bij de 
leerkracht of klassenouder. 
 
Bovenbouw 
De leerlingen van groep 6 zijn gestart met hun 
schooltuinenproject. Zij worden hierbij het 
hele jaar gevolgd door een filmploeg, die een 
documentaire maakt over het 100-jarig 
bestaan van de Schooltuinen in Amsterdam.  
 
Gym 
Op tijd starten en gymkleding 

De laatste weken zijn veel kinderen te laat in 

de gymles. 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 gymtijd over. 

Wilt u uw kinderen ook helpen herinneren dat 

zij hun gymkleding meenemen? 

Sportdag woensdag 22 mei 

Op 22 mei zal de jaarlijkse sportdag 

plaatsvinden. Hiervoor zijn nog hulpouders 

nodig, van 08.30 tot 12.30 uur. Inschrijven kan 

op de lijsten naast de deur van de klas. 

De kinderen starten om 08.30 uur in de klas 

en zullen daar ook eindigen. 

Er mag een tas met een pauzehapje en wat 

drinken meegegeven worden, dit zal tijdens 

de sportdag genuttigd worden. Wilt u er aan 

denken de kinderen met zonnebrand in te 

smeren en kleding passend bij het weer aan te 

trekken? 

 

 

 

 

Lenteborrel! 

Vrijdag 24 mei van 15:15-17:00 uur 
 


