
NIEUWSBRIEF NR. 10 - JUNI 2019 

 

Reeds gekende data juni: 
Maandag 03/06/2019: facultatieve verlofdag 
Dinsdag 04/06/2019: facultatieve verlofdag 
Donderdag 06/06/2019: schoolraad 
Vrijdag 07/06/2019: zwemmen oudste kleuters menggroepen, groep 3 en 4 
Maandag 10/06/2019: vrijaf: Pinkstermaandag 
Dinsdag 11/06/2019: groep 3 & 4: einduitstap 
Woensdag 12/06/2019: pedagogische studiedag. Kinderopvang enkel op aanvraag. 
Woensdag 12/06/2019: algemene vergadering BMS vzw 
Donderdag 13/06/2019: kleuters: einduitstap 
Vrijdag 14/06/2019: groep 5 & 6: uitstap naar het Rivierenhof 
Vrijdag 14/06/2019: zwemmen oudste kleuters menggroepen, groep 3 en 4 
Woensdag 19/06/2019: menggroepen: kleutersportdag Vordenstein 
Donderdag 20/06/2019: oudercontact blok 1 & 2 
Vrijdag 21/06/2019: groep 5: einduitstap 
Vrijdag 21/06/2019: zwemmen oudste kleuters menggroepen, groep 3 en 4 
Dinsdag 25/06/2019: oudercontact blok 3 & 4 
Donderdag 27/06/2019: eindproductie groep 8 
 
Academies: 
De huiswerkacademie en de sportspetters lopen door in de maand juni. 
 
Algemene Vergadering BMS vzw en Nederlandse Vereniging: 
Binnenkort ontvangen jullie allemaal een uitnodiging voor de Algemene Vergadering van de 
BMS vzw en de Nederlandse Vereniging. Deze gaat door op woensdag 12 juni, om 20u in de 
Burgemeester Marnixschool. Het schoolbestuur streeft ernaar om het formele 
vergadergedeelte kort te houden, zodat er voldoende tijd en ruimte overblijft om stil te 
staan bij de verwezenlijkingen van het afgelopen schooljaar. We blikken samen terug op het 
voorbije jaar en vertellen jullie graag wat er allemaal gebeurd is op de Marnixschool. Welke 
onderwijsontwikkelingen stonden centraal? Hoe werden de pedagogische studiedagen 
ingevuld? Welke doelen werden er in de verschillende werkgroepen behaald? … Jullie komen 
het allemaal te weten tijdens de komende Algemene Vergadering. Ik kijk alvast uit naar jullie 
talrijke aanwezigheid. 
 
Informatie komend schooljaar: 
Eind juni ontvangen jullie alle relevante informatie voor het schooljaar 2019-2020, met name 
de klassensamenstelling, de groepsindeling van de kleutergroepen en de vakantiedata.  
 
  



Schoolfeest: 
Heel erg bedankt ouders van de BMS-crew!!!! 

 
 
Schoolverlaters: 
Wij vragen vriendelijk aan ouders, die weten dat hun kind vanaf schooljaar 2019 – 2020 niet 
meer naar de BMS zal komen, om dit tijdig te melden via mail info@marnixschool.be. 
Hierdoor kunnen we nieuwe kinderen, die niet rechtstreeks geplaatst zijn, inschrijven. Bij 
voorbaat dank voor jullie medewerking! 
 
Tekenalarm: 
Omdat de kinderen bij mooi weer meer buiten spelen en omdat er in de schoolomgeving 
veel struiken en bomen staan, bestaat de kans op een tekenbeet. Als team zijn wij attent 
hierop, maar we willen ook jullie als ouders vragen hier verscherpt op toe te zien. Meer 
informatie hierover vinden jullie op http://www.tekenbeten.be. 
 
 
Vriendelijke groeten 
 
Karen Dierckx 
Directeur Burgemeester Marnixschool 
Amerlolaan 53 
2900 Schoten – België 
03/658.00.40 
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