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BESTE WENSEN VOOR 2020! 

 
Belangrijke data januari:  
woensdag  15/01:  Groep 8: tentoonstelling ‘Cool Japan’ in het MAS  
maandag    20/01:  Groep 4 – 5 – 6: workshop op school ‘Vuil vingers’ 
             Schoolraad.  
dinsdag      21/01:  Oudste kleuters menggroepen voorstelling ‘De tuin van de walvis’  
woensdag  22/01:  Groep 8: workshop op school ‘Cool Japan’  
donderdag 23/01:  Groep 3 t/m 8: filmavond + nieuwjaarsdrink ouders  
vrijdag        24/01:  Pedagogische studiedag. Geen kinderopvang mogelijk!!!  
maandag   27/01:  Groep 3 voorstelling ‘Niet wiet, wel Nel’  
dinsdag      28/01:  Ouders groep 7 - 8: Info-avond secundair onderwijs door CLB  
                             Groep 7 - 8 voorstelling ‘Reis om de wereld in 80 dagen’  
woensdag  29/01:  Groep 7: tentoonstelling ‘Cool Japan’ in het MAS  
                                 20.00u: Algemene Ledenvergadering BMS vzw en Nederlandse Vereniging 
donderdag 30/01:  Groep 8: extra oudercontact 
 

  

Reeds gekende data februari: 
woensdag   05/02: Groep 7: workshop op school ‘Cool Japan’ 
woensdag   12/02: Kleuters: grootouderdag 
dinsdag        11/02: Ouders groep 5: versieravond carnaval 
donderdag   13/02: Groep 8: medisch schooltoezicht 
woensdag    19/02:      Carnavalsfeest 



maandag      24/02:     Start krokusvakantie  

Academies: 
  

➔ Filosoferen met kinderen: zie nieuwsbrief 4 
 

➔ Huiswerkacademie: 
De kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 krijgen opnieuw de mogelijkheid om onder het 
toeziend oog van juf Chris hun huiswerk te maken. Er kan gekozen worden voor maandag 
(15u15 - 16u15) of donderdag (15u15 - 16u15) of voor beide dagen. Deze academie gaat door in 
het lokaal van groep 7. Graag zo snel mogelijk inschrijven. 
  
Groep: 6, 7 en 8 
Data: 
Januari:   6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 
Februari: 3, 6, 10, 13, 17 
Maart:      2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 
  
Kostprijs: 
Enkel maandag:     12 x 3 euro = 36 euro 
Enkel donderdag:  10 x 3 euro = 30 euro 
Maandag en donderdag: 22 x 3 euro = 66 euro  
  
Betalen: 
Graag het gepaste bedrag overschrijven op rekeningnummer: BE 26320013711729 met de 
vermelding “huiswerkacademie - naam van uw kind”. Alvast bedankt!           
  
Inschrijven: 
https://forms.gle/sP5Txkt8pHkXN3Ss5 
 

➔ Sportacademie: 
De gemeente Schoten organiseert een nieuwe reeks sportspetters (groep 3, 4 en 5).                    
De academie gaat door in de gymzaal en is op maandag van 15u15 tot 16u15. 
  
Data: 
Sportspetters: groep 3, 4 en 5 
Januari: 7, 14, 21, 28                      
Februari: 4, 11, 18, 25     
Maart: 11, 18, 25 
April: 1 
  
Inschrijven: 
https://webshopschoten.recreatex.be/Activities/Detail 
 
  

https://forms.gle/sP5Txkt8pHkXN3Ss5
https://webshopschoten.recreatex.be/Activities/Detail


 
 

Algemene Leden Vergadering BMS VZW en Nederlandse Vereniging: 
Op woensdag 29 januari 2020 staat de Algemene Vergadering van de BMS vzw en de 
Nederlandse Vereniging op het programma. Naar jaarlijkse gewoonte wordt er een uitgebreide 
toelichting gegeven over, onder andere, de financiële situatie van de school.  
Er worden tevens nieuwe bestuursleden verkozen. De gemotiveerde mail vindt u vanaf half 
januari ter inzage op het secretariaat. Uitnodiging, verkiezingsprocedure en agendapunten vindt 
u in bijlage. 
  

Inschrijvingsprocedure 2020 – 2021:                                                                         
De inschrijving voor broers en zusjes (geboortejaar 2018) gebeurt in drie stappen: 

1) Gelieve het broertje of zusje dat u wenst in te schrijven zo snel mogelijk aan te melden 
op het secretariaat. Op die manier krijgen we zicht op het aantal vrije plaatsen voor 
nieuwe ouders.  

2) Kind aanmelden tussen 20/01/2020 en 31/01/2020 via het centrale aanmeldingssysteem 
van Schoten  http://www.aanmelden.schoten.be 
Niet aangemeld binnen deze periode is voorrang kwijt! 

3) Definitieve inschrijving is van 04/05/2020 tot en met 26/05/2020. Neem de brief die u van 
de gemeente Schoten ontvangt mee als bewijs dat u de BMS hebt toegewezen gekregen.  
Ouders die GEEN plaats kregen toegewezen vanuit de gemeente, moeten hun kind 
opnieuw aanmelden via het systeem. 

 
Inschrijven voor nieuwe kinderen: 
Iedereen die een kind wil inschrijven, moet zich online registreren. 
De volledige inschrijvingsprocedure via het online centraal aanmeldingssysteem van de 
gemeente Schoten vindt u terug in de brochure die op het secretariaat te verkrijgen is of via 
deze link http://www.aanmelden.schoten.be/ 
 

  
 
Warmste Week groep 8                                                                                                              
De warme actie die groep 8 organiseerde ten voordele van de Diabetes 
Liga heeft maar liefst 1280 € opgebracht! Dankjewel aan al de kinderen 
van groep 8, ouders, familie en vrienden voor de steun. 
 

Verslagen schoolraad                                                                                                          
Met enige vertraging vindt u de verslagen van de schoolraad in bijlage. 

Vriendelijke groeten  

Het BMS-team 

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

