
NIEUWSBRIEF NR. 3 - NOVEMBER 2019 
  
Belangrijke data november 
 
donderdag 07/11:  Menggroepen & groep 8 op herfstwandeling 
maandag 11/11:  Wapenstilstand 
dinsdag 12 t/m vrijdag 15/11/2019: groep 7 en 8 op kamp naar Blankenberge 
donderdag 14/11:  Startgroepen voorstelling ‘Heel-Huids’ 
donderdag 21/11: Ouders startgroepen t/m groep 5 > pakjesavond 
vrijdag 22/11:   Zwemmen groep 3 & 4 
woensdag 27/11: Rapport groep 3 t/m 8 
donderdag 28/11: Oudercontact 2 (blok 1 – 2) 
vrijdag 29/11:   Zwemmen groep 3 & 4 
 
Reeds gekende data december 
 
dinsdag 03/12:  Oudercontact 2 (blok 3 – 4) 
woensdag 04/12:  Sinterklaasfeest 
vrijdag 06/12:  Zwemmen groep 3 & 4 
maandag 09/12: Klasdoorbrekende kerstworkshops 
dinsdag 10/12:  Ouders startgroep B en menggroep A > versieravond kerst 
vrijdag 13/12:  Zwemmen groep 3 & 4 
maandag 16/12: Groep 4 voorstelling ‘De grote reis van meneer Beer’ 
vrijdag 20/12:  Zwemmen groep 3 & 4 

Kerstviering met de kinderen 
maandag 23/12:  Start kerstvakantie 
 

Verweven met kunst en cultuur 
Dankjewel aan al de wevende handen die ons  
weeffeest tot een kleurrijk succes hebben gemaakt!  
  



Academies 
De huiswerkacademie en de sportacademies lopen verder tijdens de maand november 
(behalve op 11 en 12 november). Bovendien starten er 2 nieuwe academiereeksen op. 
Hieronder vindt u meer informatie. Voor vragen hieromtrent kan er contact opgenomen 
worden met Anne-Sophie of Bruce. 
 
Academie: Tekenen en beleven 
Ik ben Iris Trogh en binnenkort start de academie ‘tekenen en beleven’. 
Mijn passie is tekenen, tekenen is voor mij pure ontspanning.  
Niet het resultaat is belangrijk maar wel het proces en de beleving. Beleven is nu precies wat 
wij gaan doen in deze academie, het wordt dus geen klassieke tekenles. We gaan tekenen als 
ontspanning, als spel en niemand hoeft hiervoor te kunnen tekenen.  
We doen aan tekenspelletjes, gaan veel bewegen, tekenen op muziek, buiten tekenen met 
stoepkrijt enzovoort. Via deze werkvormen stimuleren we de sociaal emotionele en 
cognitieve ontwikkeling, maar er wordt vooral veel plezier gemaakt! Ik kijk er al vast naar uit 
om samen met jullie aan de slag te gaan.  
  
Groep :  3 – 4 – 5  
Data:   Dinsdag 12, 19, 26 november en 3, 10 en 17 december van 15.15u tot 16.30u 
Kostprijs:  6€ per academie (6 X 6 = 36€).  
 
U krijgt een schrijven van ons na de herfstvakantie met de betalingsgegevens.  

 
Inschrijving:  vóór 5 november via: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwRo3_zDJDvDqlZCn7pY2qBPUAO1ekihhiilUbapERLpn
yTg/viewform  

Academie: Theater                                                                                                                                              
Ik ben Lieze Denckens en heb kleinkunst gestudeerd aan het conservatorium in Antwerpen. 
Graag zou ik met jullie een voorstelling maken die zorgt voor de nodige kerstkriebels. In deze 
academie gaan we samen experimenteren met toneel, schrijven we zelf tekstjes en 
improviseren we erop los! We maken een heuse (mini-)voorstelling rond het thema “Licht”, 
waar de ouders ons de laatste les mogen komen bewonderen. Volgende ingrediënten mag je 
al zeker meenemen naar de eerste academie: een paar kerstkriebels, licht! (zaklamp, 
kerstlichtjes, alles wat licht kan maken) en heel veel goesting.                                                                                                                                                       
Heb je dus zin om je lekker te laten gaan op toneel, maak je graag je eigen voorstelling en 
vind je acteren leuk, schrijf je dan zeker in voor deze creatieve academie! Theatrale groetjes! 

Groep:  6 – 7 – 8  
Data:  Vrijdag 22 en 29 november en 6, 13 en 20 december van 15u15 tot 17u. 
Kostprijs:  6 € per academie (5 x 6 = 30 €).                                                                                                              
 
U krijgt een schrijven van ons na de herfstvakantie met de betalingsgegevens. 

Inschrijving:       
https://docs.google.com/forms/d/1yFHCmFJ2gi1kf_dvWNr2401CznuL9vihI94RpUEjlXo/edit 
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Pakjes- en versieravond Sinterklaas 
Donderdag 21 november van 19.00 tot 22.00 verwachten wij de ouders van de startgroepen 
tot en met groep 5 op school. Uitgebreide informatie hierover ontvangt u na de 
herfstvakantie via mail. We kunnen al wel vertellen dat de voorbereidingen volop aan de 
gang zijn. Welkom allemaal!!! 
 
Sinterklaasfeest 
Woensdag 4 december ontvangen wij de Sint en zijn helpers op school. 
Uiteraard zijn de ouders van de startgroepen tot en met groep 5 van harte welkom in de 
gemeenschapsruimte van 8.30 tot 9.30 om samen de Sint te verwelkomen. Vol verwachting 
klopt ons hart… 
 
Kindergemeenteraad 
De gemeente Schoten hecht veel belang aan inspraak en daarom  
geeft het bestuur via de kindergemeenteraad kinderen ook een stem. De 
kindergemeenteraad wordt gevormd door leerlingen van de tweede en derde graad van alle 
basisscholen van Schoten en vertegenwoordigt de jeugd tot 12 jaar. Uit groep 8 zijn Yentl De 
Craene en Vladimir Verbeeck de afgevaardigde leden.  
 
Vrijetijdspas gemeente Schoten 
De vrijetijdspas is een gratis pas waarmee je kortingen kunt krijgen op vrijetijdsactiviteiten. 
Deze pas geeft je een directe korting van 50% op alle vrijetijdsactiviteiten. Alle info lees je op 

https://www.schoten.be/vrijetijdspas 
 
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. 
 
Ouderforum 
Op woensdag 23 oktober kwam het ouderforum voor de eerste maal dit schooljaar bij 
elkaar. Andre de Laat werd verkozen als voorzitter. Daniel Coppée zal de coördinatie van de 
kriebelouders op zich nemen. De aanwezige klassenouders hadden er in ieder geval zin in. Er 
staan heel wat mooie initiatieven in de startblokken dus iedereen welkom om volgende keer 
mee te komen denken! De uitnodiging voor het volgende ouderforum volgt in november. 
Wij willen ook Emiel Struik van harte bedanken voor zijn voorzitterschap van vorig 
schooljaar! 
 

  
Vriendelijke groeten 
Het BMS-team 
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