Mededelingen van februari 2019
Agenda
Ma 4 t/m wo 13 febr.
Do 14 en vr 15 febr.
Ma 18 t/m vr 22 febr.
Ma 25 maart

Gespreksweken
Studiedagen, alle leerlingen zijn vrij
Krokusvakantie
Groep 1 en 2 naar het Concertgebouw, zie onder

Algemeen
Aanmelden broertjes en zusjes
Wij willen graag weten hoeveel broertjes en
zusjes van huidige leerlingen naar onze
kleutergroepen komen in 2019 en 2020. Wilt u
het aanmeldingsformulier voor de aanstaande
voorjaarsvakantie inleveren bij Marjon, als u
dit nog niet heeft gedaan.
Oproep TSO-krachten
De Tussenschoolse Opvang is dringend op
zoek naar extra hulp. In veel groepen is de
bezetting op sommige dagen erg krap. Wilt u
één of meerdere dagen per week helpen in de
Midden- of Bovenbouw dan horen wij dat
graag! Uiteraard kunt u ook eerst een keer
meedraaien met een vaste TSO-kracht om te
kijken of u zich voor de TSO wilt en kunt
inzetten. U krijgt een vrijwilligersvergoeding
hiervoor. U kunt zich aanmelden bij Marjon.
Opbrengst verkoop Amsterdamse
Boekhandel
Wij zijn een samenwerking aangegaan met de
Amsterdamse Boekhandel. Op onze website
staat een link naar de Boekhandel:
https://www.libris.nl/de-amsterdamseboekhandel/kinderboeken?offer_id=50&aff_i
d=571&source=redirect
Wanneer u via deze link uw boeken koopt óf
wanneer u in de Amsterdamse Boekhandel
aangeeft dat uw kinderen op de BMS zitten,
ontvangen wij 10% van het aankoopbedrag.
In december 2018 heeft ons dit €35,77
opgeleverd. Hier wordt een mooi Guinness
World Records 2019 Boek voor aangeschaft.
Wormenhotel
Om het belang en effect van recyclen al vroeg
aan te kunnen leren willen wij graag een
zogenaamd wormenhotel op het schoolplein

laten plaatsen. Stichting Buurtcompost wil
zoveel mogelijk schoolpleinen in Amsterdam
Zuid voorzien van een wormenhotel. Hierin
kan organisch afval zoals schillen en koffiedik
gecomposteerd worden en deze compost
kunnen we weer gebruiken als voeding van
het groen op ons plein!
Voordat dit zo ver is moet dit voorstel zo veel
mogelijk stemmen krijgen. Dit kan op
stemmen.schoolcompost.nl, hier is ook meer
informatie te vinden.
Onderbouw
Bezoek concertgebouw
Maandag 25 maart gaan de groepen van de
klas van Diana/Monique en Inge/Monique
naar het concertgebouw naar de voorstelling
Zing met ons mee: deze vuist op deze vuist.
Wij gaan hier met een bus naartoe, u krijgt
hier binnenkort meer informatie over.
Voorjaarsbloeiers in de plantenbakken
Wij willen de bakken op het schoolplein wat
opvrolijken met mooie voorjaarsbloeiers.
Vindt u het leuk vinden om bijvoorbeeld een
narcis of hyacint mee te geven naar school
voor in de bakken? Met deze vrolijke bloeiers
ziet het er dan meteen gezelliger uit en
volgend jaar komen ze hopelijk weer opnieuw
op!
Gym
Op tijd starten
De laatste weken zijn veel kinderen 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. Zo voorkomen we
een rommelig begin waarbij leerlingen de zaal

binnendruppelen en zo blijft er voldoende
speeltijd over.
Dans
In de afgelopen weken is er door de
bovenbouw gedanst in de gymlessen. Dit is
verzorgd door docenten van dansschool DansDansen.
Vanaf donderdag 7 februari starten de
vervolglessen voor kinderen van groep 4 t/m 6
bij Cordaan De Buitenhof. Meer informatie en
de inschrijving is te vinden via
https://www.dynamoamsterdam.nl/activiteiten/streetdance-groep4-6-cordaan-de-buitenhof/
Dansschool Dans Dansen biedt op donderdag
van 17.00 – 18.00 uur dezelfde dansles aan
voor kinderen van 10 t/m 12 jaar. Dit is ook bij
Cordaan De Buitenhof. Een proefles is altijd
gratis. Neem voor meer informatie contact op
met Michele Vernout via michele@dansdansen.nl op kijk op www.dans-dansen.nl
Sportaanbod Krokusvakantie
Alle kinderen hebben een flyer met het
sportaanbod van Dynamo voor de
krokusvakantie mee naar huis gekregen. De
flyer vindt u ook bij deze Mededelingen.
Zuid Cup 2019
Ook dit jaar zal op woensdag 3 april a.s. de
jaarlijks terugkerende Zuid Cup weer
plaatsvinden. Dit is een schoolvoetbaltoernooi
voor kinderen in groep 5/6 en groep 7/8.
Voor dit toernooi zoekt Tim per team dat
ingeschreven is een ouder als coach. Vanaf
eind februari kan er ingeschreven worden.
Locatie
Sportpark het Loopveld, Aanloop 4, 1183 SZ
Amstelveen.
Datum en tijden
03-04-19 van 14.00-18.00. Aanmelden tussen
13.00-13.45.
Meedoen aan de ZuidCup is gratis.
Voor meer informatie kunt u bij Tim terecht.

Dynamo Talententent
De nieuwe naschoolse activiteiten van
Dynamo gaan weer starten. Welke activiteiten
dit zijn kan gevonden worden op de
prikborden bij de deur en in de hal op de 1e
verdieping.
Ook is er meer informatie te vinden op
https://www.dynamoamsterdam.nl/talententent/ .

