Mededelingen van 15 januari 2019
Agenda
Do 17 januari
Wo 23 januari
Vr 25 januari
Vr 1 februari
Ma 4 t/m vr 8 febr.
Do 14 en vr 15 febr.
Ma 18 t/m vr 22 febr.

Groep 5 bezoekt De Krakeling, zie onder
Dag van de Voorschool, open dag Voorschool en Onderbouw
Afsluiting thema Kunst Bovenbouw, zie onder
vrijgeven verslagen in Parnassys om 16 uur, zie onder
Gespreksweek
Studiedagen, alle leerlingen zijn vrij
Krokusvakantie

Algemeen
Toetsweken en Verslagen in Parnassys
Deze en volgende week zijn de (CITO)
toetsweken voor de Midden- en Bovenbouw.
Het is fijn als de kinderen uitgerust aan de dag
beginnen.
Vrijdag 1 februari om 16:00 uur worden de
verslagen vrijgegeven voor de groepen 2 t/m
8. In de week na deze datum vinden de
oudergesprekken plaats. U kunt hiervoor
intekenen via de lijsten die hangen bij de
groepen. De leerkrachten verwachten dat u
het verslag heeft gelezen voorafgaand aan het
oudergesprek.
Ouders van kinderen zonder verslag (groep
0/1) zijn ook van harte welkom voor een
gesprekje met de leerkracht.
Ingang via schoolplein
Vanaf 1 januari jl. gebruikt de Voorschool van
Dynamo uitsluitend de ingang aan de
pleinzijde. De ouders van de BMS kunnen van
8:15-8:30 uur beide ingangen gebruiken.
Vanaf 8:30 is de ingang aan de pleinzijde niet
meer toegankelijk voor BMS-ouders. U kunt
tijdens schooltijden de ingang aan
Sandenburch gebruiken. Kinderen die thuis
geluncht hebben, kunnen via de voordeur
naar binnen.
Wormenhotel op het plein
Om het belang en effect van recyclen al vroeg
aan te kunnen leren is het mogelijk een
zogenaamd wormenhotel op het schoolplein
te laten plaatsen. Stichting Buurtcompost wil
zoveel mogelijk schoolpleinen in AmsterdamZuid voorzien van een wormenhotel. Hierin

kan organisch afval zoals schillen en koffiedik
gecomposteerd worden en deze compost
kunnen we weer gebruiken als voeding voor
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.
Middenbouw
Bezoek De Krakeling
Donderdag 17 januari gaat groep 5 naar de
voorstelling “Jazz, duss” in theater De
Krakeling. Zij gaan er met de Cultuurbus
naartoe. Suzanne begeleidt met 3 hulpouders
de kinderen.
Bovenbouw
Eindvoorstelling groep 8
De eindvoorstelling van groep 8 in theater De
Krakeling is verplaatst naar donderdag 4 juli.
Dit omdat de dramaturg niet aanwezig kan zijn
op vrijdag 5 juli.
Afsluiting thema “kunst”
Op vrijdag 25 januari gaan de kinderen het
thema 'kunst' spetterend afsluiten. Deze
feestelijke gelegenheid delen wij graag met u
en daarom bent u vanaf 14.00 uur van harte
welkom bij ons op school.

GYM
Dans
Dinsdag 22 en 29 januari krijgen de
bovenbouwklassen dansles tijdens de gymles.
Deze lessen zullen verzorgd worden door Zoë
Spek van dansschool Dans Dansen. Ook zal er
een naschools traject plaatsvinden.
Zuid Cup 2019
Woensdag 3 april vindt de jaarlijks
terugkerende Zuid Cup weer plaats. 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.
Verdere informatie:
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.
Leeftijden jongens en meiden
In de teams van groep 7/8 zitten jongens
en/of meisjes geboren na 1 oktober 2006. In
de teams van groep 5/6 zitten jongens en/of
meiden geboren na 1 oktober 2008.
Team grootte
Jongens en meisjes van groep 7/8 spelen 8
tegen 8 op een “half” veld. Jongens en meisjes
van groep 5/6 spelen 6 tegen 6 op een
aangepast “kwart” veld. In de bijlage de
wedstrijdreglementen voor beide
leeftijdscategorieën.
Jongens, meisjes of mixteams
Graag duidelijk vermelden of het om een
jongens- of een meisjesteam gaat.
Inschrijfformulieren zonder een volledige
opgave van de spelersnamen en de
geboortedata worden door ons niet in
behandeling genomen en zullen aan de school
worden teruggezonden.
Mixteams worden altijd bij de jongens
competitie ingedeeld. Let op: er mogen geen
jongens spelen bij de meisjes.
Dispensatiespelers

Indien u door de genoemde leeftijdsgrenzen
problemen heeft met het samenstellen van
uw team(s) kunt u om dispensatie vragen door
een kruis te zetten in de desbetreffende
kolom op het inschrijfformulier achter de
naam van de betrokken speler(s).
Per team zijn 2 dispensatiespelers toegestaan.
Dispensatiespelers en -speelsters mogen
maximaal één jaar te oud zijn. Groep 7/8
geboren na 1 oktober 2005 en groep 5/6
geboren na 1 oktober 2007.
1/3 regeling
Per team mag maximaal 1/3 (33%) van de
deelnemers lid zijn van een voetbalvereniging.
Winnaars meidenvoetbal groep 7-8
De meidenteams die bij de leeftijdscategorie
groep 7-8 eerste en tweede worden mogen
meedoen aan het WK meidenvoetbal in het
Olympisch stadion in het weekend van 25/26
mei.
Dit toernooi wordt door de gemeente
Amsterdam georganiseerd. De winnaars
krijgen hierover op de Zuid Cup meer
informatie.
Kosten per team
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname
aan het toernooi.
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/

