
 
 

Mededelingen van 11 oktober 2022 
 

Agenda 

Vrijdag 14 oktober 2022  Studiedag EHBO/Montessoriontwikkeling, alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

leerlingen zijn vrij                                                      leerlingen zijn vrij 

Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2022  Herfstvakantie 

Maandag 24 en dinsdag 25 oktober 2022  Studiedagen ADHD/ASS/zorg, Getal en Ruimte/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Rekenkabinetten, alle leerlingen zijn vrij              Rekenkabinetten, alle leerlingen zijn vrij         

 

Algemeen 

Vervanging 

Wanneer een leerkracht ziek/afwezig is dan 

proberen wij uiteraard om een invaller te 

regelen. 

Als dat niet lukt dan worden de leerlingen van 

de bewuste klas over de andere 8 klassen 

verdeeld. 

Als een tweede leerkracht zich ziek/afwezig 

meldt dan kunnen wij de kinderen niet meer 

verdelen en kunnen de leerlingen uit die klas 

niet naar school komen. 

Kinderboekenweek 
Boekenruil 
De kinderen kunnen weer een boek ruilen op 
school. Tot en met woensdag 12 oktober 
kunnen de kinderen een boek van huis mee 
nemen dat ze niet meer willen lezen. Wij 
verzamelen alle boeken in de bibliotheek en 
donderdag 13 oktober mogen de kinderen een 
boek uitzoeken dat mee naar huis mag. 

Samenwerking De Amsterdamse Boekhandel 

Sinds enkele jaren werkt de BMS samen met 

de Amsterdamse Boekhandel, 

Buitenveldertselaan 170. Wanneer u bij deze 

boekhandel een aankoop doet en bij de kassa 

vermeldt dat uw kinderen op de BMS zitten, 

dan ontvangt de school 10% van de omzet. 

Wij kunnen dit geld uitgeven aan nieuwe 

boeken voor de bibliotheek. 

Herhaalde oproep: TSO-krachten en 
biebouders gezocht 
Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar 
TSO-krachten, die pleinwacht lopen tijdens 
het buitenspelen of toezicht houden in de 
groep tijdens de lunch. U krijgt hiervoor een 
vrijwilligersvergoeding. Samantha van Tante 
Cato kan u alles vertellen over de taken van de 
TSO-kracht, samantha@bsotantecato.nl   

Ook zijn wij nog op zoek naar biebouders, die 

de kinderen helpen bij het uitzoeken van een 

boek en ook de geleende boeken weer 

innemen en opruimen. Kunt u 1x per week, of 

1x per 2 weken helpen? De kinderen zullen u 

dankbaar zijn! Voor vragen kunt u contact 

opnemen met Marjon, marjon@bms-school.nl  

Ouder- en Kindteam op de basisschool 

Heb je vragen over de opvoeding of het 

opgroeien van je kind? Of heb je zorgen over 

de situatie thuis of op school? In Amsterdam is 

aan iedere school een Ouder- en Kindteam 

verbonden. Hier kan je altijd terecht. De 

professionals van het Ouder- en Kindteam zijn 

onafhankelijk van school. Afspreken kan op 

school, in de wijk of thuis.  

Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld 

eten, slapen, pesten, druk of juist 

teruggetrokken), de gezinssituatie (denk aan 

ruzie, scheiding, verlies) of ouderproblematiek 

zoals verslaving. Willeke Beumer is de ouder- 

en kindadviseur van deze school en de 

contactpersoon van het Ouder- en Kindteam 

Buitenveldert & Zuidas. Samen met haar kan 

je kijken wat er speelt en wat bij jullie past. 

Wil je alleen wat informatie en advies? 

Gesprekken of begeleiding van de 

mailto:samantha@bsotantecato.nl
mailto:marjon@bms-school.nl


 
 
jeugdpsycholoog, jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige? Misschien een training 

voor kind of ouder? Bespreek het samen. 

Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen met 

Willeke Beumer op 06-17591514 of via 

w.beumer@oktamsterdam.nl.  

Gezondheidsonderzoeken op school 

Ieder jaar worden alle vijf- en tienjarige 

kinderen uitgenodigd voor een 

gezondheidsonderzoek. De onderzoeken 

worden uitgevoerd door de 

Jeugdgezondheidszorg van de GGD, onderdeel 

van Stichting Ouder- en Kindteams 

Amsterdam. Ouders krijgen een uitnodiging 

met vragenlijst die zij vooraf invullen en 

krijgen tips en informatie op maat. Van alle 

kinderen worden lengte en gewicht gemeten, 

van de vijfjarigen testen wij ook de ogen en 

gehoor.  

Voor vragen over de ontwikkeling en 

gezondheid van je kind kan je terecht bij 

jeugdarts Pauline Huurdeman, 

jeugdverpleegkundige Susan Admiraal of 

doktersassistente Sophie Brondgeest. Zij zijn 

bereikbaar via 020 – 5555961. 

Ook voor (vragen over) vaccinaties kun je bij 

hen terecht.  

Je kan ook langsgaan bij het Ouder- en 

Kindteam in jouw wijk. Lees meer op 

oktamsterdam.nl. Je bent welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ikredhetnietmeer 

In deze tijd waarin alles duurder wordt is het 

Jeugdfonds Sport en het Jongerencultuurfonds 

er voor alle Amsterdamse ouders die de sport- 

zwem-, muziek-, dans-, zang- en/of 

theaterlessen niet meer kunnen betalen zodat 

kinderen niet hoeven te stoppen met hun 

activiteiten. Aanvragen kunnen ook worden 

gedaan door ouders zonder Stadspas, mensen 

in de schuldsanering, mensen met een slecht 

jaar als zzp-er, vluchtelingen en veel meer.  

Twijfel je of je voor een vergoeding van de 
fondsen in aanmerking komt? Neem dan 
contact op! Er is meer mogelijk dan je denkt. 

Contactgegevens Cultuur: 

Telefoon: 06 83799753 
info@jongerencultuurfonds.nl 

Contactgegevens Sport: 

Telefoon: 06 20074161 
amsterdam@jeugdfondssport.nl 
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