
 
 

Mededelingen van 4 september 2018 
Agenda 

Di 11 september   Informatieavond, zie onder 

Vr 14 september   Circus Kristal op school 

Do 27 en vrijdag 28 september  Studiedagen, alle leerlingen zijn vrij 

Ma 1 oktober    Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

 
Algemeen 
 
Informatieavond 11 september 

Dinsdagavond 11 september starten we om 

19:00 uur met de informatieavond in de 

gymzaal. Astrid Kopper (directeur) zal iets 

vertellen over het huidige schooljaar en 

daarna gaan alle ouders / verzorgers naar de 

klas van hun kind. Daar wordt u inhoudelijk 

geïnformeerd over dit schooljaar. Wij vinden 

het belangrijk dat u erbij bent! 

Vanaf 18:45 staat de koffie klaar. 

Jaarplanning 2018/2019 

Bij deze Mededelingen vindt u de jaarplanning 

voor dit schooljaar.  

Tussenschoolse Opvang 

Veel kinderen maken gebruik van de TSO. 

Wellicht zijn er dit jaar veranderingen in het 

aantal dagen dat uw kind overblijft, of 

veranderen de dagen waarop uw kind 

overblijft. Wilt u dit doorgeven d.m.v. het 

invullen van een nieuw contract? Het contract 

vindt u achter deze Mededelingen. 

Als uw kind niet meer naar de TSO gaat, dan 

kunt u dit ook doorgeven via het contract, of 

via een mail naar Marjon:  

marjon@bms-school.nl. 

AVG / toestemming foto’s en doorgeven 

mailadressen 

Vanwege de nieuwe privacywet moeten wij 

vanaf nu elk jaar aan u toestemming vragen 

voor het maken van foto’s en video’s van uw 

kind. Wilt u bijgaand toestemmingsformulier 

invullen en inleveren bij Marjon of bij de 

groepsleerkracht. 

Verder ontving u regelmatig een mailtje van 

de klassenouders. Zij willen ook dit jaar weer 

graag uw mailadres ontvangen, zodat zij 

kunnen mailen met oproepjes voor hulp en 

andere informatie over de groepen. Wij 

hebben voor het doorgeven van uw mailadres 

aan de klassenouders toestemming van u 

nodig. U kunt dit aangeven op de intekenlijst 

bij de klassen, of via een mailtje naar Marjon.  

Parro-app 

Veel informatie versturen wij via de Parro-

app. Als u nog niet kunt inloggen hierop, dan 

kunt u via de leerkracht een link voor een 

wachtwoord ontvangen. 

Honden niet op het schoolplein 

Honden, noch andere dieren, zijn toegestaan 

op ons schoolplein. Wilt u daar alstublieft 

rekening mee houden? 

Bovenbouw 

Schooltuinen groep 7  

De komende weken gaat groep 7 weer naar de 

Schooltuinen. Elke vrijdagmiddag wandelen zij 

daar met de groep heen. Wilt u een keer 

meehelpen dan kunt u zich hiervoor 

aanmelden bij de groepsleerkracht. Denkt u 

eraan dat de kinderen elke vrijdag hun 

schooltuintas meenemen. 

  

 

 

 

 

 


