
NIEUWSBRIEF NR. 6 - februari 2021 

Data februari: 
woensdag   10/02: Carnavalsfeest 
Krokusvakantie: van maandag 15/02 t/m vrijdag 19/02 

 

Reeds gekende data maart: 
Elke vrijdag: zwemmen voor groep 5 - 6 - 7 - 8 
donderdag 11/03: digitaal oudercontact blok 1 - 2 
dinsdag 16/03: digitaal oudercontact blok 3- 4 
maandag 22/03: ouders groep 5: versieravond Pasen 
 

Corona-update: 
We blijven ons met z’n allen inzetten voor de gezondheid en het welbevinden van kinderen, 
team en ouders. De vooropgestelde afspraken i.v.m. mondmasker plicht, klasbubbels, 
roulatie op het plein en handhygiëne blijven we opvolgen. 
Bijkomende maatregelen zijn vaste plaatsen in de klas (lagere school) en zo weinig mogelijk 
klasdoorbrekende activiteiten, tenzij in open lucht of aangepaste ruimtes. 
Om de organisatie op school zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het goed dat we 
kunnen rekenen op duidelijke communicatie betreft afwezigheid van de kinderen. Neem 
contact op met het secretariaat of de groepsleerkracht om de afwezigheid en oorzaak tijdig 
te melden. Fijn dat we er samen werk van maken. 
 

Kinderopvang: 
Graag herinneren we u eraan dat ouders bij het ophalen van hun kind(eren) dit ook melden 
aan de leerkrachten van de kinderopvang. Zo wordt uw zoon/dochter officieel 
uitgeschreven en blijft er overzicht. 
 

Opening van ons schoon verdiep! 
We hebben er lang naar uitgekeken en eindelijk is het zover! Na de krokusvakantie mogen 
er heel wat groepen starten in een nieuw lokaal. Op maandag 22 februari mag iedereen 
feestelijk gekleed naar school komen.  
We hopen snel alle ouders en andere geïnteresseerden een kans te geven om ons schoon 
verdiep te komen bewonderen. Meer info volgt. 
 

Muzikale ouders: 
Hartelijk dank aan de muzikale ouders die hun muziekinstrumenten hebben voorgesteld in 
de klassen. 
  



Carnaval:  

Op woensdag 10 februari vieren we carnaval. 
We dompelen ons onder in de wondere wereld 
van duizend-en-één-nacht. 
De kinderen mogen natuurlijk in dit thema 
verkleed komen, maar in ons stadje Fata Morgana 
zijn zeker ook prinsessen, dino’s, popsterren, 
brandweermannen,... welkom. 
Laat wapens, confetti en spuitbussen thuis. 
Hartelijk dank  ook aan de ouders die de 
gemeenschapsruimte om toverden! 
Er werden al heel wat wensen gedaan bij de lamp. 

 

Dankjewel! 

Na een lange periode van hard werken en zorg dragen voor groot en klein, nemen we afscheid van onze 
poetshulp Doris. We zwaaien ook Lasinka van de kinderopvang uit. Hartelijk dank voor jullie goede 
zorgen! 
 

Vriendelijke groeten Het BMS-team 


