
NIEUWSBRIEF NR. 2 - OKTOBER 2019   

Belangrijke data oktober:  

*  Sportspetters en sportzappers starten weer. De spetters (groep 3-5) sporten elke maandag,  

    de zappers (groep 6-8) elke dinsdag, telkens van 15.15u tot 16.15u. 

*  Groep 5 - 6 - 7 - 8 gaan de hele maand oktober zwemmen op vrijdag. 

 

Dinsdag 1/10:   Groep 3 medisch schooltoezicht 

   Groep 7 culturele activiteit ‘Stormkop’ in Antwerpen 

Woensdag 2/10:  Groep 7 en 8 workshop op school ‘Play’ 

   Scholenveldloop 

Donderdag 3/10: Sociaal-emotioneel oudercontact 

   Groep 8 culturele activiteit ‘Stormkop’ in Antwerpen 

Dinsdag 8/10:  Groep 6 culturele activiteit ‘Stormkop’ in Antwerpen 

   Groep 7 – 8 inclusieve sportdag in Brasschaat 

Donderdag 10/10: Groep 4 culturele activiteit ‘Stormkop’ in Antwerpen 

   Groep 5 – 6 voorstelling ‘Woestzoeker’ 

Maandag 14/10: Startgroep A en B voorstelling ‘Dikke vrienden’ 

Dinsdag 15/10:  Groep 5 culturele activiteit ‘Stormkop’ in Antwerpen 

Woensdag 16/10: Herfstwandeling startgroep A en B + groep 7 

Maandag 21/10: Menggroep A en B voorstelling ‘Streep’ 

Woensdag 23/10: Startmoment ‘Verweven met kunst en cultuur’ 

Donderdag 24/10: Groep 8 beroepenbeurs in Schoten 

Vrijdag 25/10:  Groep 7 en 8 voorstelling ‘Play’ 

Vrijdag 28/10:  Start herfstvakantie 

 

Reeds gekende data november:  

Van 12 t.e.m. 15/11: Groep 7 en 8 kamp naar Blankenberge  

Donderdag 21/11: Pakjesavond startgroepen t.e.m. groep 5  

Dinsdag 26/11:  Rapporten mee naar huis  

Donderdag 28/11: Oudercontact 2 (blok 1 – 2) 

Dinsdag 3/12:  Oudercontact 2 (blok 3 – 4)  



Verweven met kunst en cultuur!  

Weef je wat?!  Op woensdag 23 oktober stellen we ons weefgetouw op om het                                     

project ‘Verweven met kunst en cultuur’ symbolisch op te starten.  

Alle ouders, grootouders, peters, meters, lieve tantes en toffe buurmannen zijn welkom tussen 

08.45u en 12.30u om met hun (klein)kind de omheining van onze school kleurrijk in te pakken onder 

leiding van vzw Dondergrond. Na het weefmomentje brengt u uw (klein)kind weer naar de klas. 

Verzamel vanaf nu repen stof, plastic zakken, touw en andere dingen die lang en buigzaam zijn en 

breng ze mee op 23 oktober. Samen maken we er een prachtig kunstwerk van. 

Herinnering schoolreglement  

Mogen we u eraan herinneren de goedkeuring van het schoolreglement door beide 

ouders/opvoeders te handtekenen en zo snel mogelijk terug te bezorgen aan de groepsleerkracht. 

Vacatures 

Per 01/01/2020 komen er in het schoolbestuur twee vacatures vrij. Wie interesse heeft om zich te 

engageren voor een periode van vier jaar, kan een kandidatuur richten aan het bestuur. Graag een 

CV bezorgen met bijhorende motivatiebrief aan vera@fincover.be . Dit ten laatste voor eind 

november 2019. Voor meer info kan u steeds terecht op het secretariaat. 

Schoolraad & ouderforum 

Op dinsdag 1 oktober komt de schoolraad voor de eerste maal bijeen. Zoals gebruikelijk ontvangt u 

binnenkort het verslag via mail. Het ouderforum is nog niet van start gegaan. Alle klassenouders 

ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst. Het ouderforum staat uiteraard 

open voor alle ouders.  

De BMS in de krant 

In bijlage 2 vindt u een leuk artikel over de BMS. 

 

Vriendelijke groeten  

Het BMS-team 

mailto:vera@fincover.be

