
 
 

Mededelingen van 15 juni 2021 
 

Agenda 

Donderdag 24 juni  groep Kelly/Pieter gaat naar de boerderij 

Dinsdag 29 juni   groep Miriam/Krokus gaat naar de boerderij 

Vrijdag 2 juli   groep Marcel gaat naar de boerderij 

Woensdag 7 juli  juffendag Onderbouw 

Donderdag 8 juli  Stoeltje passen in nieuwe groep 

Vrijdag 9 juli   groep 0 en 1 zijn hele dag vrij 

Vrijdag 9 juli   Zomervakantie start om 12:00 uur 

Woensdag 25 augustus  Eerste schooldag na de zomervakantie 

  

Onderbouw 
Woensdag 7 juli vieren wij juffendag, de 

verjaardagen van Lisa, Inge en Diana. 

 

Donderdag 8 juli is de laatste schooldag voor 

de kinderen uit groep 0 en 1. De kinderen 

mogen deze dag een spelletje van thuis 

meebrengen. 

Vrijdag 9 juli is de laatste schooldag voor de 

kinderen uit groep 2 die naar de middenbouw 

gaan. Zij worden op de normale tijd op school 

verwacht. We gaan met de bus naar het 

bostheater en zullen rond 12:30 uur weer 

terug op de BMS zijn.  

Middenbouw 

Het aftellen naar de zomervakantie toe is 

begonnen. Nog een paar belangrijke data voor 

de middenbouw op een rij. 

Op donderdag 24 juni gaat de klas van Kelly en 

Pieter een dagje mee helpen op het 

biologische melkveebedrijf in 

Abcoude. Op dinsdag 29 juni is de klas van 

Miriam en Krokus aan de beurt.  En op vrijdag 

2 juli mogen de kinderen uit de klas van 

Marcel een dag mee helpen om de dieren te 

verzorgen. Meer informatie heeft u via de mail 

ontvangen. 

Donderdag 24-6 heeft de klas van Krokus 

sportochtend. Om half 9 bij de 

piratenspeeltuin verzamelen en om 12 uur zijn 

de kinderen vrij en kunnen op school 

opgehaald worden. Deze klas wordt die dag 

terug verhuisd. 

Woensdag 30-6 vieren wij juffen- en 

meesterdag. De kinderen mogen verkleed 

komen. 

Dinsdag 6-7 afscheid groep 5, wordt begeleid 

door de leerkracht.  

Vrijdag 9-7 mogen de kinderen een spelletje 

meenemen en de kinderen zijn om 12 uur vrij.  

Wat een leuke dingen om samen naar uit te 

kijken. Wij hebben er zin in. Zonnige groetjes 

namens het hele middenbouwteam. 

Bovenbouw 

Dit jaar zijn we van start gegaan met het 

pilotproject 'Buitengewoon leren'. Hier ging 

Tine met haar klas 10 weken lang elke 

woensdag naar het Amsterdamse bos, waar 

de kinderen les kregen in rekenen, taal en 

spelling, maar waar ze vooral ook heel veel 

gewerkt hebben aan mindfulness en 

natuurbeleving. De pilot is een enorm succes 

en daarom gaan we volgend schooljaar voor 

alle bovenbouwkinderen buitenlessen 

verzorgen! Verdere informatie volgt, de 

kinderen hebben er in ieder geval al heel veel 

zin in!  

Renovatie 

De renovatie gaat vlot verder. Deze week 

wordt de gymzaalvloer gegoten, volgende 

week wordt de belijning aangebracht.  



 
 
De gymzaal heeft een nieuw plafond.  Alle 

nieuwe klimtoestellen worden in de vakantie 

geïnstalleerd.

 

 


