Mededelingen van 5 maart 2019
Agenda
Vr 15 maart
Ma 25 maart
Do 18 april
Vr 19 april t/m vr 3 mei

Landelijke Onderwijs Staking, alle leerlingen zijn die dag vrij
Onderbouw naar Concertgebouw
Paaslunch, info volgt
Meivakantie

Algemeen
Vertrek Tim
Tim Rozendaal, onze vakleerkracht
bewegingsonderwijs, heeft ons laten weten
dat hij volgend schooljaar niet meer terug zal
keren op de BMS.
Hij gaat emigreren naar Zweden. De vriendin
van Tim komt daar vandaan. Tim wil graag
benadrukken dat hij het heel erg naar zijn zin
heeft op onze school en al 6 jaar met heel veel
plezier werkt op de BMS.
Wij als team vinden het vreselijk om afscheid
te moeten gaan nemen van een geliefde
collega, maar wij begrijpen Tim zijn beslissing
en wensen hem heel veel geluk toe.
De kinderen horen vandaag dat Tim na de
zomervakantie niet terugkeert op onze school.
Uiteraard gaan wij ons uiterste best doen om
een waardige opvolger te vinden. Tim gaat
ook zijn (sport) netwerk contacten. Wij
houden u op de hoogte.
Onderbouw
Ophalen kleuters
De leerkrachten verzoeken u vriendelijk om bij
het ophalen van uw kind om 15:00 uur meer
afstand te houden van de deur. De
leerkrachten hebben nu geen overzicht over
alle ouders en de kinderen moeten zich een
weg banen tussen alle mensen door.
Voor het overzicht dus graag vanaf de eerste
paal wachten op uw kind. Dank!
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.
Gym
Vanaf deze week verandert het gymrooster.
Tim werkt tot de meivakantie niet op
maandag, maar op woensdag. Dat betekent
dat de Middenbouw vanaf maandag 18 maart
gymles heeft op woensdagochtend. De groep
van Lisa heeft vanaf deze week op
donderdagmiddag gym en niet meer op de
maandag.

