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NIEUWSBRIEF - september 2020                                                                            
 

We zijn blij om samen met u aan schooljaar 2020-2021 te bouwen.  

Alweer een bijzondere start vol uitdagingen die we met veel energie en goesting aangaan. 

Welkom iedereen. 

 

Afscheid Karin 

Vanaf 1 september verdwijnt er een vertrouwd gezicht op de BMS. Na 30 jaar neemt  

Karin afscheid van onze school. We zullen haar missen! 

Op een later en veiliger tijdstip willen wij haar jarenlange inzet en enthousiasme graag vieren 

met u. 

 

Welkom  

We verwelkomen met veel plezier enkele nieuwe collega’s in ons team: 

Tjorven, Marnicq, Tinne en Kelly.  

 

KWINK, nieuwe methode voor sociaal-emotioneel leren 

Als school engageren we ons om kinderen alle kansen te geven zodat ze zich kunnen 

ontwikkelen tot evenwichtige jongvolwassenen, die zich goed voelen in hun vel en in hun 

relatie tot anderen. Naast de cognitieve ontwikkeling staat de sociaal-emotionele 

ontwikkeling kan ook centraal. 

Gedurende de afgelopen twee jaar zijn we als team druk in de weer geweest om te kijken 

hoe we deze ontwikkeling kunnen stimuleren en actief aan de broodnodige vaardigheden 

kunnen werken. Tijdens dit traject werden we begeleid door Kees van Overveld, specialist in 

gedrag en sociaal-emotioneel leren en auteur van o.a. Groepsplan Gedrag. 

En eindelijk is het zover… 

Graag stellen wij u de methode KWINK voor. KWINK is een methode voor sociaal-

emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid. Aan de hand van deze 

methode werken we aan: persoonlijke groei, sociaal-emotionele vaardigheden en een sterke 

en veilige klasgroep. Nieuwsgierig? Kijk alvast even op www.kwinkopschool.nl, verdere info 

volgt! 

 

Belangrijke data september 

dinsdag 01/09:   Start nieuwe schooljaar 

maandag 14/09 t/m vrijdag 18/09:  Groep 7 en 8 op kamp in Hofstade 

maandag 21/09:   Start huiswerk-academie 

 

De klassenavonden worden gedigitaliseerd. De data uit de nieuwsbrief van juni vervallen.  

U krijgt van de klasleerkracht verdere info via mail. 

  

http://www.marnixschool.be/
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Kinderopvang (te bereiken op het telefoonnummer 0476 93 05 86) 

Voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door KIOS. Info vindt u in de schoolgids. 

 

Woensdagmiddag-opvang wordt georganiseerd door de BMS onder leiding van Rien 

Vissers.  

Voor deze opvang moet u wel vooraf inschrijven door te mailen naar 

sally.verhoeven@marnixschool.be met vermelding van ‘woensdagmiddagopvang - de naam 

van uw kind(eren) - de klasgroep(en) - het vermoedelijke uur dat uw kind(eren) opgehaald 

wordt’. 

Er zijn slechts 15 plaatsen beschikbaar!  

Belangrijk: het rekeningnummer waarop u normaal gezien stort, wordt gewijzigd! 

 

Academies 

De huiswerk-academie gaat van start op maandag 21 september. 

De kinderen krijgen de mogelijkheid om onder het toeziend oog van juf Chris hun huiswerk 

te maken en lessen te leren. 

Doelgroep:  kinderen van groep 6 - 7 - 8 

Locatie: groep 7 

Data:  september: 21 - 28 

  oktober: 5 -12 -19 - 26 

  november: 9 - 16 - 23 - 30 

  december: 7 - 14 

Prijs:  €3 x 12 = €36  

Inschrijven: Mail sturen naar sally.verhoeven@marnixschool.be met vermelding van 

‘huiswerk-academie - naam kind – ‘groep’ 

Betaling: Belangrijk: het rekeningnummer waarop u normaal gezien stort, wordt 

gewijzigd! 

 

Mailadressen: 

De communicatie tussen de ouders en de groepsleerkrachten gebeurt hoofdzakelijk digitaal. 

Wijzigingen in mailadressen graag zo snel mogelijk doorgeven aan de school en de 

groepsleerkracht. 

  

http://www.marnixschool.be/
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Wijzigingen door corona en nieuwbouw: 

Brengen en afhalen van uw kinderen:  

Op 1 september staat het team vanaf 08.00u ‘s morgens klaar om u en uw kinderen wegwijs 

te maken in de nieuwe routine voor het brengen en afhalen van uw kinderen, plaatsen van 

fietsen,... Vanaf 2 september zijn de kinderen zoals gewoonlijk welkom vanaf 8.15u  

Op het schoolterrein is het mondmasker verplicht voor volwassenen. 

De kinderen die gebruik maken van de kinderopvang worden aan de poort opgevangen 

vanaf 7.15u door de KIOS-medewerkers. 

 

Traktatie verjaardagen + koekjes kinderopvang: 

Gezien de aangepaste maatregelen vragen we om zelf een koekje te voorzien voor de 

kinderopvang. Kinderen brengen ook eigen drinkbus mee. 

Verjaardagen worden uiteraard gevierd in de klas: een leuke kaart/kroon,... Traktaties 

mogen enkel individueel voorverpakte voedingswaren zijn. U kan ook kiezen voor niet-

eetbare traktaties of om een spelletje of boek te kopen voor de klas. Uiteraard is dit 

vrijblijvend. 

 

Veilig over het plein: 

Tijdens de bouwwerken zijn uiteraard alle veiligheidsvoorzieningen getroffen. De werf is 

duidelijk afgebakend. Toch vragen we enige voorzichtigheid bij het betreden van het 

schoolterrein: de rijplaten kunnen glad zijn en oneffenheden vertonen. Gesloten schoenen 

zijn aangewezen.  

 

Werfverkeer: 

Bij op- en afhaalmomenten rijdt er geen werfverkeer op het plein. Op andere tijdstippen is 

het niet toegelaten het schoolterrein te betreden, met uitzondering van afspraken en 

noodgevallen. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage: 

De school werkt in het systeem van vrijwillige ouderbijdragen. Volgende week volgt hier 

meer inhoudelijke en praktische informatie. Belangrijk: het rekeningnummer waarop u 

normaal gezien stort, wordt gewijzigd! 

 

Vakantiedata: 

In bijlage vindt u de vakantiedata voor 2020-2021. 

 

Heeft u nog vragen? Mail ons gerust op 

info@marnixschool.be of contacteer de 

groepsleerkracht van uw kind. 

 

 

Vriendelijke groet 

BMS-team 

http://www.marnixschool.be/
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