
NIEUWSBRIEF NR. 1 - SEPTEMBER 2019 
 
Welkom! 
Allemaal hartelijk welkom bij de start van dit nieuwe schooljaar.  
Een bijzonder welkom aan alle nieuwe ouders en kinderen.  
 
Academies: 
Net als vorig schooljaar starten we opnieuw met een aantal academies. De huiswerkacademie start 
traditiegetrouw al snel terug op. Deze gaat van start op maandag 9 september. Op de start van de 
andere academies is het nog even wachten. Meer informatie hierover volgt halverwege september in 
een extra nieuwsbrief. Hou jullie mailbox dus vast en zeker in de gaten! 
 
Huiswerkacademie: 
De kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 krijgen 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! (Ten laatste 12 september)  
 
Data: 
September: 9,12,16,19,23,26 en 30 
Oktober: 3,7,10,14,17, en 21 
November: 4,7,18,21,25 en 28 
December: 2,5,9,12 en 16 
 
Prijs: 
Enkel maandag: 13 x 3 euro = 39 euro 
Enkel donderdag: 11 x 3 euro = 33 euro 
Maandag en donderdag: 24 x 3 euro = 72 euro   
 
Gelieve het bedrag te storten op het nummer BE26320013711729.  
Vermelding: huiswerkacademie - naam van uw kind. 
 
Belangrijke data september: 
03/09/2019: klassenavond groep 5 & 6 
09/09/2019: klassenavond startgroepen, groep 7 & 8 
10/09/2019: klassenavond groep 3 & 4 
12/09/2019: klassenavond menggroepen 
25/09/2019: culturele activiteit groep 4: workshop Beeld en beats 
27/09/2019: culturele activiteit groep 3,4,5,6: voorstelling Sol Bémol 
 
 
Reeds gekende data oktober: 
2/10/12019: Schotense veldloop 
3/10/2019: oudercontact 1 
22/10/2019: inkijkmoment groep 3 t.e.m. 5 (15u – 16u) 
28/10 – 03/11/2019: herfstvakantie 
 
 
 
 
 



Hoe volg ik de ontwikkeling van mijn kind: 
Omdat we het heel belangrijk vinden dat jullie als ouders de ontwikkeling van jullie kind(eren) 
kunnen volgen, ontvangen jullie in bijlage een overzicht waarop staat vermeld hoe we dit vormgeven 
op de BMS. Als er hierover vragen zijn, geef dan gerust een seintje. 
 
Kinderopvang: 
Voorschoolse opvang: organisatie door KIOS.  
Verantwoordelijken: Rien Vissers & Karolien Dewinter 
 
Naschoolse opvang: organisatie door KIOS.  
Verantwoordelijke kleuteropvang: Karolien Dewinter 
Medewerkers kleuteropvang: Karolien Dewinter en Marina Moeskops  
Verantwoordelijke opvang lagere school: Rien Vissers 
Medewerkers opvang lagere school: Rien Vissers en Viviane Gilkain 
 
Woensdagnamiddagopvang: organisatie door de BMS. 
Verantwoordelijke: Rien Vissers 
 
Als jullie gebruik willen maken van de woensdagnamiddagopvang, stuur dan een e-mail naar Alana 
Van Lammeren (alana.van.lammeren@marnixschool.be ) . Vermeld de naam van jullie kind, de groep 
en het vermoedelijke uur dat je kind wordt opgehaald. Er is immers slechts plaats voor 15 kinderen. 
Er snel bij zijn is dus de boodschap! 
 
Uurregeling kinderopvang: 
Vooropvang = dagelijks van 07.15 – 08.15 uur. 
Naschoolse opvang = ma/di/do/vr  15.15 – 17.45 uur.  
Woensdag van 12.15 – 17.00 uur. 
Tijdens de kinderopvang is Karolien bereikbaar op haar gsm (0474/84.61.34). Rien is eveneens 
bereikbaar op haar gsm (0473/39.31.37). 
In de loop van september krijgen de verantwoordelijken van de kinderopvang een ander nummer. 
Dit zullen wij zo snel mogelijk met jullie communiceren. 
 
Kosten: 
2 euro voor het eerste uur, nadien één euro per begonnen half uur. 
 
Betaling:  
De kosten voor de voor –en naschoolse opvang moeten worden betaald via KIOS. Jullie ontvangen 
van hen een factuur.  
Om de registratie en de facturatie vlot te laten verlopen, werkt KIOS met een digitaal systeem, 
namelijk D-care.  
Als jullie van de kinderopvang gebruik wensen te maken, bezorg dan zo snel mogelijk de infofiche en 
het invulstrookje terug waarmee u toestemming geeft om uw administratieve gegevens te delen met 
KIOS VZW. Als wij niet over deze documenten beschikken, kan uw kind geen gebruik maken van de 
kinderopvang. 
 
Klassenavond week 36: 3 t/m 12 september 2019: 
In de eerste 2 weken van dit schooljaar, vinden de eerste klassenavonden plaats van het schooljaar 
2019-2020. Uit ervaring weten we dat op deze avond veel belangrijke informatie wordt verstrekt 
over het nieuwe schooljaar. We hopen dan ook dat jullie aanwezig kunnen zijn. Binnenkort 
ontvangen jullie hiervoor eveneens een uitnodiging van de groepsleerkracht van uw kind. 
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Mailadressen BMS: 
De schoolinfo wordt zoveel mogelijk digitaal verspreid. Het is daarom van belang dat we altijd over 
de juiste mailadressen beschikken. We willen dan ook vragen om wijzigingen onmiddellijk door te 
geven aan de groepsleerkracht. 
 
Onderwijsassistenten: 
Ook dit jaar zullen er weer Nederlandse onderwijsassistenten pedagogische en organisatorische 
ondersteuning bieden in de verschillende groepen. 
 
Parkeren op de opritten/ personeelsparking: 
We vragen vriendelijk om tijdens het halen en brengen van uw kind(-eren) de opritten van de buren 
vrij te laten, alsook de personeelsparking.  
In bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie een informatieve brief met richtlijnen in verband met de 
verkeersveiligheid rondom de BMS. 
 
Schoolraad: 
Per 1/09/2019 ontstaat er in de schoolraad een vacature voor 2 ouders. Als je interesse hebt om als 
ouderafgevaardigde te zetelen in de schoolraad voor een periode van vier jaar, graag een mailtje 
waarin je kort je motivatie toelicht aan linda.van.sanden@marnixschool.be voor 20 september. Eind 
september worden de verkiezingen georganiseerd. Alle ouders worden hierover via e-mail 
geïnformeerd. 
 
Studietoelagen: 
“Er hebben meer mensen recht op een school- of studietoelage van de Vlaamse overheid dan u 
denkt. Misschien ook u!” 
Met deze slogan vraagt de Vlaamse overheid uw aandacht en roept zij iedereen op om na te gaan of 
jullie al dan niet in aanmerking komen voor een studietoelage. Meer info vinden jullie op de website: 
www.studietoelagen.be. 
 
Verzekering: 
Om misverstanden of teleurstellingen in de loop van het jaar te voorkomen m.b.t. wel of niet 
terugbetaling door de schoolverzekering, vermelden we hier de geldende regeling:  
De schoolverzekering dekt enkel persoonlijk lichamelijk letsel, maar geen materiële schade (bijv. aan 
kledij, brillen, fietsen, e.d.). Hiervoor dient de verzekering BA (= Burgerlijke aansprakelijkheid) van de 
ouders. Ouders die met hun eigen auto meegaan met schooluitstappen, dienen een formulier in te 
vullen dat zij een BA-verzekering hebben afgesloten. 
 
Vrijwillige ouderbijdragen: 
De school werkt met het systeem van vrijwillige ouderbijdragen.  Volgende week volgt hier meer 
inhoudelijke en praktische informatie over.  
 
In bijlage: 
Hoe volg ik de ontwikkeling van mijn kind: 2019-2020 
Vakantiedata 2019 - 2020 
Verkeersveiligheid rondom de BMS 
 
Groepsfoto’s: 
De groepsfoto’s vinden jullie binnenkort op de website. 
 
Het BMS-team 
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