
NIEUWSBRIEF   NR.   4   -   DECEMBER   2019  
  
 
Belangrijke   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’   
woensdag   18/12: Vanaf   11.30u:   ‘Warmste   week’-actie   groep   8  
vrijdag   20/12:  Kerstviering   met   de   kinderen   

Zwemmen   groep   3   &   4   
Schaatsen   groep   5   -   6   -   7   -   8  

maandag   23/12:  Start   kerstvakantie   
 
Reeds   gekende   data   januari:  
woensdag   15/01: Groep   8:   tentoonstelling   ‘Cool   Japan’   in   het   MAS  
woensdag   20/01:  Schoolraad   om   19.30u  
dinsdag   21/01: Oudste   kleuters   menggroepen   voorstelling   ‘De   tuin   van   de  

walvis’  
woensdag   22/01: Groep   8:   workshop   op   school   ‘Cool   Japan’   
donderdag   23/01: Groep   3   t/m   8:   filmavond   +   nieuwjaarsdrink   ouders  
vrijdag   24/01: Pedagogische   studiedag.    Geen   kinderopvang   mogelijk!!!  
maandag   27/01: Groep   3   voorstelling   ‘Niet   wiet,   wel   Nel’  
dinsdag   28/01: Ouders   groep   7   -   8:   Info-avond   secundair   onderwijs   door   CLB  

Groep   7   -   8   voorstelling   ‘Reis   om   de   wereld   in   80   dagen’  
woensdag   29/01: Groep   7:   tentoonstelling   ‘Cool   Japan’   in   het   MAS  

20.00u:   Algemene   Ledenvergadering   BMS   vzw   en   Nederlandse  
Vereniging  

donderdag   30/01: Groep   8:   extra   oudercontact  
 
Academies   december  
volgende   academies   lopen   door   in   de   maand   december:  

● Sportspetters    en    sportzappers.  
De   spetters   (groep   3-5)   sporten   elke   maandag,   de   zappers   (groep   6-8)   elke  
dinsdag,   telkens   van   15.15u   tot   16.15u.  

● Academie    Tekenen   en   beleven    op   dinsdag   3,   10   en   17   december   van   15.15u  
tot   16.30u  

● Academie    Theater    op    vrijdag   6,   13   en   20   december   van   15u15   tot   17u.   
● Huiswerkacademie  



Academies   januari  
Ben   jij   ook   zo   nieuwsgierig?   Denk   je   veel   na?   Kom   dan   mee   filosoferen!  
Filosoferen   is   samen   nadenken   over   vragen   waar   niet   één   juist   antwoord   op   is.  
Wanneer   ben   je   een   goede   vriend?   Weet   een   goudvis   dat   hij   zwemt?   Filosoferen   is  
spannend   en   leuk!   Denkprikkels   zoals   verhalen,   objecten,   foto’s,   kunst,..    moedigen  
je   aan   zelf   interessante   vragen   te   stellen.   We   bespreken   onze   gedachten   in   groep   en  
gaan   samen   op   zoek   naar   antwoorden.   Je   hoeft   geen   ervaring   te   hebben,   maar  
tijdens   een   atelier   vragen   we   wel   een   actieve   inzet   om   mee   te   denken,   te   praten   en  
te   luisteren.  
Een   academie   bestaat   meestal   uit   een   denkprikkel   of   -oefening,   gesprek,   spelletje,  
reflectiemoment   en   creatieve   verwerking.   Op   een   speelse   manier   ontdekken   we  
hoeveel   pret   je   kan   hebben   met   je   hersenen   en   nemen   we   ons   denken   onder   de  
loep.   De   filosofische   ateliers   worden   begeleid   door   Katrin   Laureyssens   van  
www.denkkaravaan.be  
 
Groep :  3,   4   en   5  
Data :  Donderdag   16,   23,   30   januari,   van   15u15   tot   16u15  

Donderdag   6   en   13   februari,   van   15u15   tot   16u15  
Kostprijs : 6   €   per   academie   (5   x   6   =   30   €).   
 
Groep : 6,   7   en   8  
Data : Dinsdag   14,   21   en   28   januari,   van   15u15   tot   16u30.  

Dinsdag   4   en   11   februari,   van   15u15   tot   16u30.  
Kostprijs : 6   €   per   academie   (5   x   6   =   30   €).   
 
U   krijgt   een   schrijven   van   ons   na   de   kerstvakantie   met   de   betalingsgegevens.  
Heeft   u   vragen   of   opmerkingen?   Neem   dan   contact   op   met   Bruce   of   Anne-Sophie.  
 
Link   formulier    groep   3,   4   en   5 :  
https://docs.google.com/forms/d/1bXhdjxxbKg-AzUNVc5ebPQDkrqSyihKmApRQcho 
vIWU/edit  
 
Link   formulier    groep   6,   7   en   8 :  
https://docs.google.com/forms/d/170iRcIrj4cxt4z9JoTMU3SAsrBiX-QLNqUtrodUAW 
oQ/edit  
 
 
Sinterklaasfeest   4   december:  
Woensdag   4   december    ontvangen   wij   de   Sint   en   zijn   pieten   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…  

https://docs.google.com/forms/d/1bXhdjxxbKg-AzUNVc5ebPQDkrqSyihKmApRQchovIWU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1bXhdjxxbKg-AzUNVc5ebPQDkrqSyihKmApRQchovIWU/edit
https://docs.google.com/forms/d/170iRcIrj4cxt4z9JoTMU3SAsrBiX-QLNqUtrodUAWoQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/170iRcIrj4cxt4z9JoTMU3SAsrBiX-QLNqUtrodUAWoQ/edit


 
Warmste   Week   groep   8  
Naar   jaarlijkse   gewoonte   organiseert   groep   8   een   actie   voor   de   Warmste   Week.  
Dit   jaar   zamelen   we   geld   in   voor   de    “Diabetes   Liga” .  
Op    woensdag   18   december    is   iedereen   welkom   in   de   gemeenschapsruimte   voor  
een   lekker   hapje   en   drankje.   Deze   worden   voorzien   door   de    leerlingen   van   groep   8  
en   zijn   te   verkrijgen   mits   een   vrije   bijdrage.   U   mag   uw   kind   ook   centjes   meegeven  
zodat   zij   zelfstandig   kunnen   gaan.  
Aan   de   ouders   van   de   kleuters   vragen   we   om   de   kinderen   op   te   halen   in   de   klas   en  
samen   met   hen   naar   de   gemeenschapsruimte   te   gaan.   Op   die   manier   behouden   we  
het   overzicht.   Jullie   zijn   van   harte   welkom    vanaf   11u30.  
 
Tekenfund-actie  
Hartelijk   dank   aan   al   de   kinderen   die   via   Tekenfund   hun   prachtige   kunstwerken  
verkocht   hebben.   De   opbrengst   gaat   integraal   naar   ‘Kunst   en   cultuur   op   de   BMS’.  
 
Ouderenquête   2018-2019  
In   bijlage   1   vindt   u   de   resultaten   van   de   ouderbevraging   van   februari   2019.  
Hartelijk   dank   voor   uw   medewerking.  
 
Algemene   Vergadering   BMS   VZW   en   Nederlandse   Vereniging:  
Op    woensdag   29   januari   2020    staat   de   Algemene   Vergadering   van   de   BMS   vzw   en  
de   Nederlandse   Vereniging   op   het   programma.   Noteer   alvast   de   datum   in   uw  
agenda.   Meer   informatie   volgt   via   e-mail   in   januari.  
  
Inschrijvingsprocedure   2019   –   2020:  
Ouders   die   een   broertje   of   zusje   (geboren   in   2018)   willen   inschrijven   op   de   BMS,  
hebben   voorrang   op   de   eerste   inschrijvingsdag.   Gelieve   het   broertje   of   zusje   dat   u  
wenst   in   te   schrijven   zo   snel   mogelijk   aan   te   melden   op   het   secretariaat!   
Op   die   manier   krijgen   we   zicht   op   het   aantal   vrije   plaatsen   voor   nieuwe   ouders.  
De   volledige   inschrijvingsprocedure   via   het   online   centraal   aanmeldingssysteem   van  
de   gemeente   Schoten   volgt   in   de   nieuwsbrief   van   januari   2020.   Iedereen   die   een  
kind   wil   inschrijven,   moet   zich   online   registreren,   ook   broertjes   en   zusjes.  
Centraal   aanmeldingssysteem:    http://www.aanmelden.schoten.be/  
 
Trooper  
Maak   kennis   met   Trooper.   Een   website   voor   al   je   online   shopping   die   ervoor   zorgt  
dat   je   de   BMS   gratis   steunt   met   je   online   aankopen,   zonder   één   euro   meer   te  
betalen.   Verdere   info   in   bijlage   2.  
 
 
 

http://www.aanmelden.schoten.be/


Studiedagen  
Op   volgende   data   staat   een   pedagogische   studiedag   gepland:  

● Vrijdag   24   januari   2020  
● Donderdag   30   april   2020   
● Woensdag   17   juni   2020  

Op   deze   dagen   zijn   de   kinderen   vrij.   Er   wordt    geen   kinderopvang    voorzien!   
 
Commissies     en     werkgroepen  
Er   zijn   op   school   enkele   commissies   en   werkgroepen   opgestart   die   gedurende   het  
schooljaar   acties   organiseren,   vb:   tuintjes   onderhouden,   speelplaats   opleuken,  
fluoactie   bedenken,   schoolfeest   organiseren,....   Hierbij   een   overzicht   met   de  
verantwoordelijke   collega’s:  

● Verkeer   (kristien.de.belder@marnixschool.be)  
● Speelplaats   ( miranda.van.den.berg@marnixschool.be )  
● Feest   (linda.van.sanden@marnixschool.be)  

Ouders   die   zin   hebben   om   hun   schouders   hier   mee   onder   te   zetten,   mogen   zich  
steeds   aanmelden.  
  
Vriendelijke   groeten  
Het   BMS-team  

 
 

mailto:miranda.van.den.berg@marnixschool.be

