
NIEUWSBRIEF NR. 4 - december 2020     

 

 

Allereerst willen we u van harte bedanken voor de 
inspanning die iedereen levert om coronaproof 
de school te betreden. Echte helden dragen een masker!  

 

Reeds gekende data december:  

➢ Sportspetters zijn voorlopig opgeschort gezien de verstrengde corona-maatregelen. 
➢ Geplande uitstappen naar culturele centra en zwemlessen zijn nog steeds geannuleerd. 

Donderdag 03/12: Online oudercontact. 

Vrijdag 04/12: Sint op school. 

Dinsdag 08/12: Online oudercontact. 

Woensdag 09/12: Versieravond Kerst door ouders van groep 3 en 5.  

                                        Info volgt via klasleerkracht. 

Vrijdag 18/12: Kerstfeest op school. 

Maandag 21/12 tot en met vrijdag 01/01: KERSTVAKANTIE. 

 

Reeds gekende data januari:  

Donderdag 21/01: Versieravond carnaval door ouders van startgroep B en menggroep A.  

Info volgt via klasleerkracht. 

Woensdag 27/01: Algemene ledenvergadering om 20.00u. 

Vrijdag 29/01: Pedagogische studiedag. Geen kinderopvang mogelijk! 

 

Die Sint toch! 

Hoewel ook Sinterklaas te kampen heeft met de gezondheidscrisis en 
luchtballonperikelen, zijn we blij verrast dat hij de weg naar de BMS 
toch gevonden heeft. Gelukkig dat zowel de quarantaine als de 
avondklok uitzonderlijk niet geldt voor Sinterklaas. De helpers van de 
Sint hebben ook dit jaar weer hun uiterste best gedaan en onze klassen 
zien er als betoverd uit! Dankjewel helpers, we zijn ‘in de wolken’!  

 



Studiedagen  

 
Op volgende data staat een pedagogische studiedag gepland:  

● Vrijdag 29 januari 2021 

 ● Woensdag 23 juni 2021 

 Op deze dagen zijn de kinderen vrij. Er wordt geen kinderopvang voorzien!  

Algemene Vergadering BMS VZW en Nederlandse Vereniging:  

Op woensdag 27 januari 2021 staat de Algemene Vergadering van de BMS vzw en de 

Nederlandse Vereniging op het programma. Noteer alvast de datum in uw agenda. Meer 

informatie volgt via e-mail in januari.  

 

KWINK: 

In september gingen we van start met de methode 
KWINK.  Ondertussen zijn we een aantal maanden 
verder…  Wat deden we zoal?  We werkten aan een 
prettige en veilige groep, leerden complimenten geven, 
we ontdekten en herkenden onze eigen kwaliteiten maar 
ook die van klasgenootjes, we leerden keuzes maken,… 
en nog veel meer!  Bent u nieuwsgierig?  SUPER!  

Uiteraard is de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind het meest stevig als u als ouder 
kan aansluiten bij wat de school aanbiedt.  Zo beklijft dat wat aangeboden is nog beter! 
Daarom dagen wij u uit om samen met uw kind thuis te praten over en aan de slag te gaan met 
KWINK.  Moeilijk??  Integendeel…  

U ontvangt van ons een koelkastposter om u daarbij te 
helpen.   Op deze poster vindt u allerlei oefeningen en 
doe-opdrachten die passen bij de thema’s van in de klas.  Dus ook thuis samen aan de slag met 
KWINK!   Meer info?  www.kwinkopschool.nl  (Actueel – Koelkastposter) 

Inschrijvingsprocedure 2021 – 2022:  

Ouders die een broertje of zusje (geboren in 2019) willen inschrijven op de BMS, hebben 

voorrang op de eerste inschrijvingsdag. Gelieve het broertje of zusje dat u wenst in te schrijven 

zo snel mogelijk aan te melden via deze link! Op die manier krijgen we zicht op het aantal vrije 

plaatsen voor nieuwe ouders. De volledige inschrijvingsprocedure via het online centraal 

aanmeldingssysteem van de gemeente Schoten volgt in de nieuwsbrief van januari 2021. 

Iedereen die een kind wil inschrijven, moet zich online registreren, ook broertjes en zusjes. 

Centraal aanmeldingssysteem: http://www.aanmelden.schoten.be/  

http://www.kwinkopschool.nl/
http://www.kwinkopschool.nl/
https://forms.gle/2z8YeBJi19S5iTki9


 
Academies 

De huiswerkacademie loopt ook na de kerstvakantie door op maandag. 

De kinderen krijgen de mogelijkheid om onder het toeziend oog van meester Sven hun 

huiswerk te maken en lessen te leren. 

 

Doelgroep: kinderen van groep 6 -7 - 8 

Locatie: groep 8 

Data: januari: 11 - 18 - 25 

februari: 1 - 8 

maart: 1 - 8 - 15 - 22 - 29 

Prijs: €3 x 10 = €30 

Inschrijven: Mail sturen naar alana.van.lammeren@marnixschool.be met vermelding van 

 ‘huiswerk-academie - naam kind - nummer groep’ 

Betaling: Na inschrijving ontvangt u het correcte rekeningnummer. 

 

Inzamelactie batterijen 

Al geruime tijd werkt de BMS mee aan een recyclageproject met de firma’s Recyca en 

Bebat. Voor elke originele cartridge en lege batterij krijgt de school een passende 

vergoeding . Met deze vergoeding kunnen we nieuw materiaal aankopen. Kinderen 

mogen de batterijen en cartridges meebrengen in een zakje en in de ton van Bebat 

deponeren. De komende week verdienen we dubbele punten! 

 

We wensen u alvast een fijne kerstperiode 
en een gezond 2021!  

Het BMS-team 


