
 

NIEUWSBRIEF NR. 8 - juni 2020    
 

Beste ouders 

Met deze laatste nieuwsbrief willen wij het bijzondere schooljaar afsluiten. Vanaf september 

vindt u de nieuwsbrieven maandelijks op de website van de school www.marnixschool.be 

We beginnen aan de zomervakantie maar kijken toch al uit naar een nieuw schooljaar zonder 

beperkingen, waar de BMS weer 100% BMS kan zijn.  

Fijne en gezonde vakantie en graag tot in september! 

 

Afscheid nemen 

We nemen dit jaar afscheid van de kinderen uit groep 8 en hun ouders: 

Lily, Oscar, Lore, Yentl, Vojtek, Anaïs, Amaury, Lola, Jora, Stijn, Elise, Grace, Quinten, Matteo, 

Thobias, Lode, Lauren, Kas, Vladimir, Maura, Emilie, Coenraad en Nana. 

Veel succes met de nieuwe start in september! 

Ook de kinderen en ouders uit andere groepen die de school verlaten, wensen we het 

allerbeste. 

 

 

We nemen ook afscheid van juf Lotte en juf Anne-Sophie. We wensen hen veel succes in hun 

verdere loopbaan! 
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Reeds gekende data september 
dinsdag 01/09: Start nieuwe schooljaar 

donderdag 03/09: Klassenavond groep 7 

Klassenavond groep 8 

maandag 07/09: Klassenavond menggroep A en B 

Klassenavond startgroep A en B  

dinsdag 08/09: Klassenavond groep 4 - groep 5 - groep 6 

donderdag 10/09: Klassenavond groep 3 

 

maandag 14/09 t/m vrijdag 18/09: Groep 7 en 8 op kamp in Hofstade 

De vorm waarin de klassenavonden zullen plaatsvinden, hangt af van de maatregelen en 

richtlijnen die we opgelegd krijgen. We houden u uiteraard op de hoogte via de website. 

   

Klassensamenstelling 2020-2021 

 

Directie: Annick Verstuyft 

Zorgcoördinator: start- en onderbouw: Ilse Aerts 

midden- en bovenbouw: Petra Hendrikse 

ICT- en bouwcoördinator: Sven Devroye 

Preventieadviseur: Nele Deneudt 

 

Startgroep A Julie Onsea (⅘) + Tjorven De Coster (⅕) 

Startgroep B Carla Mattheeusen (⅘) + Tjorven De Coster (⅕) 

Menggroep A Nele Francken (⅘) + Tjorven De Coster (⅕) 

Menggroep B Bruce Paepen 

groep 3 Lobke Laureys (⅘) + Ilse Aerts (⅕) 

groep 4 Nele Deneudt 

groep 5 Miranda Van den Berg (⅘) + Petra Hendrikse (⅕) 

groep 6 Linda Van Sanden 

groep 7 Kim Gastmans 

groep 8 Sven Devroye (⅖) + Kristien De Belder (⅗) 

 

Gym:  

Martine Cop  

 

Ondersteuning: 

Rien Vissers Ilse Aerts Tinne Rens Petra Hendrikse 

Marleen Buys Tjorven De Coster Karin Loots 
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Indeling kleutergroepen  

In bijlage 1 vindt u de samenstelling van de start- en menggroepen. 

 

Vakantiedata 2020-2021 

In bijlage 2 vindt u de vakantiedata voor het komende schooljaar. 

 

Verbouwingen 
Vanaf maandag 29 juni starten de bouwwerkzaamheden. De school is tijdens de maanden juli 

en augustus niet toegankelijk. Verder info over onze nieuwbouw, de toegang,... krijgt u via de 

website eind augustus. 

Het krantenartikel van de bouw kan u alvast hier nalezen. 

 

Kinderopvang woensdagmiddag 

Ook volgend schooljaar kan er gebruik gemaakt worden van de opvang op 

woensdagnamiddag. Er is slechts plaats voor 15 kinderen. Bij de nieuwsbrief van september 

zal u een inschrijvingsformulier vinden. 

 

Schoolraad 

Vanaf 1 september 2020 komt er in de schoolraad een vacature voor ouders vrij. Wie 

interesse heeft om als ouderafgevaardigde te zetelen in de schoolraad, mag mailen naar 

linda.van.sanden@marnixschool.be.  
Dankjewel André de Laat voor uw bijdrage het afgelopen jaar. 

 

Vriendelijke groeten  

Het BMS-team 

info@marnixschool.be   03/658.00.40   Amerlolaan 53 

https://drive.google.com/file/d/1TADi4yUOAec7e3mjHlkpN818And4HD4G/view?usp=sharing
mailto:linda.van.sanden@marnixschool.be

